
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, va efectua 

o vizită de prietenie în R.P. Bulgaria
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, va efectua, îm

preună cu tovarășa Elena, Ceaușescu, 
incepind de astăzi, o vizită de prie
tenie în Republica Populară Bulga
ria, la invitația tovarășului Todor

Jivkov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria.
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în semn de profund omagiu, ca expresie a înaltei aprecieri pentru contribuția
PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

N. V. Talîzin,
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.adusă Ia cauza păcii și înțelegerii în Balcani, în Europa și în lume, 

la dezvoltarea colaborării științifice în slujba progresului tuturor popoarelor

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 

te a fost inminată Mlia Milin a Mih Malale Balcanice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-miniS- 
tru al guvernului, președintele Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, au primit, miercuri di
mineața, delegația Uniunii Medicale 
Balcanice, condusă de Hikmet 
Altug, președintele in exercițiu al 
Uniunii, însărcinată să înmâneze 
Medalia Jubiliară a Uniunii Medi
cale Balcanice ce le-a fost decer
nată cu prilejul aniversării a 50 de 
ani de la crearea acestei societăți 
științifice de prestigiu.

Din delegație au făcut parte prof, 
dr. M. Popescu-Buzeu, președinte 
de onoare și secretar general al 
Uniunii Medicale Balcanice, prof, 
dr. Victor Prodescu, președinte in
terimar. al Secției române a Uniunii 
Medicalg Balcanice, prof. dr. Con
stantin Dimitriu, secretar al Sec
ției române a Uniunii.

Dă ceremonia .care a avut loc cu 
acest prilej au luat parte tovarășii 
Ion Dincă, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Radulescu, Ștefan Voitec,

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte al Uniu

nii Medicale Balcanice,
Tovarăși,

Dorim să vă mulțumim pentru 
acordarea Medaliei Jubiliare care 
a fost instituită cu prilejul împli
nirii a 50 de ani de activitate a 
Uniunii Medicale Balcanice.

Considerăm aceasta ca o apre
ciere a activității pe care o depu
nem pentru realizarea politicii 
statului român de dezvoltare a 
colaborării și prieteniei cu toate 
statele balcanice, a politicii de pace 
și colaborare în Europa și în în
treaga lume.

Intr-adevăr, în viața internațio
nală sînt probleme deosebit de gra
ve. Cursa înarmărilor, posibilitatea 
amplasării rachetelor cu rază me
die de acțiune în Europa, conflic
tele militare din vecinătatea țări
lor noastre, din vecinătatea ime
diată a Turciei, criza economică 
fac ca omenirea să treacă prin 
greutăți deosebite, să se amplifice 
pericolul unui nou război care ar 
duce la folosirea armelor nuclea
re, punînd în primejdie existența 
popoarelor, înseși viața și civiliza
ția în Europa și pe planeta noas
tră.

Iată de ce problema fundamen
tală a epocii noastre este aceea de 
a se face totul pentru a se pune 
capăt cursei înarmărilor, pentru 

Ștefan Andrei, Miu Dobrescu, Ion 
Ursu, Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Eugen 
Proca, ministrul sănătății, Constan
tin Arseni, președintele Academiei 
de Științe Medicale.

Acordarea acestei distincții a 
prestigioasei instituții reprezintă 
un înalt omagiu adus activității și 
contribuției de seamă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu la cauza 'înțelege
rii, prieteniei, păcii și colaborării in 
Balcani, in Europa și in întreaga 
lume, la dezvoltarea științelor me
dicale din această zonă, a legătu
rilor și cooperării fructuoase dintre 
oamenii de știință din toate țările.

luminarea Medaliei Jubiliare a 
Uniunii Medicale Balcanice tovară
șului Nicolae Ceaușescu corespun
de, in mod fericit, cu aniversarea a 
50 de ani de activitate revoluționa
ră a conducătorului partidului și 
statului nostru, adăugindu-se im
presionantelor manifestări din țară 
și de peste hotare prin care au fost 
omagiate personalitatea șefului sta
tului român, activitatea sa neobosi

trecerea la dezarmare, și in pri
mul rind la dezarmarea nucleară, 
pentru oprirea amplasării rachete
lor cu rază medie de acțiune în 
Europa și retragerea celor existen
te, pentru o Europă fără nici un 
fel de rachete sau arme nucleare, 
o Europă a colaborării pașnice în
tre toate națiunile, fără deosebire 
de orînduire socială.

în acest cadru, o importanță deo
sebită o reprezintă dezvoltarea 
colaborării între țările din Balcani, 
realizarea în regiunea noastră a 
unei zone fără arme nucleare, fără 
baze militare străine. Așa cum ar 
avea o importanță deosebită reali
zarea in nordul continentului a 
unei asemenea zone, precum și în 
altă parte a Europei, inclusiv a 
unei zone fără arme nucleare în
tre cele două pacte militare în Eu
ropa.

Țările balcanice au o experien
ță îndelungată — și negativă, dar 
și pozitivă. în trecut Balcanii e- 
rau considerați un „butoi cu 
pulbere". După cel de-al doilea 
război mondial s-a dezvoltat o co
laborare nouă și aș dori să re
marc cu multă satisfacție că 
România întreține relații bune de 
prietenie și colaborare cu toatb ță
rile din Balcani. în acest context, 
aș dori să menționez colaborarea 
bună existentă intre România și 
Turcia.

Avem o experiență îndelungată în 
colaborarea in diferite domenii de 
activitate, cum este aceea privind 

tă închinată înfăptuirii idealurilor 
de progres și bunăstare ale poporu
lui român, cauzei păcii, înțelegerii 
și colaborării in intreaga lume.

De asemenea, acordarea acestei 
distincții-tovarășei Elena Ceaușescu 
reprezintă o înaltă apreciere a con
tribuției pe care o aduce la pro
gresul științelor in România și pe 
plan mondial, a sprijinului pe care 
il acordă, in calitate de prim vice- 
prim-ministru al guvernului și pre
ședinte al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, activității 
Uniunii Medicale Balcanice, o pre
țuire față de munca desfășurată pe 
tărim politic, social și științific 
destinată promovării colaborării, 
păcii și bunei înțelegeri intre po
poare.

In deschiderea ceremoniei a luat 
cuvîntul tovarășul Eugen Proca, 
care a spus :

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Cu deosebit respect vă rog să-mi 
permiteți să vă prezint distinșii

Uniunea Medicală Balcanică, care 
iși desfășoară activitatea de mai 
bine de 5(1 de ani. Avem aseme
nea colaborări in domeniile mate
maticii, istorici și al sportului — 
mă refer la organizații și reuniuni 
interbalcanice. Se dezvoltă tot mai 
puternic o colaborare in domeniul 
economic, în ultimii ani au fost 
citeva reuniuni ale țărilor balca
nice consacrate dezvoltării colabo
rării într-un șir de domenii eco
nomice, al energiei, transporturilor 
și altele.

Se dezvoltă, de asemenea, o co
laborare pe tărîmul științei, cul
turii și în alte sectoare de activi
tate. Consider că, pornind de la 
experiența bună pe care o avem în 
multe domenii, trebuie să intensifi
căm activitatea de dezvoltare și 
organizare a diferitelor centre sau 
uniuni interbalcanice și în alte 
ramuri ale științei, și îndeosebi în 
domeniile colaborării economice.

Pornind de la necesitatea de a 
realiza în Balcani o zonă fără arme 
nucleare și de a dezvolta multila
teral colaborarea între statele noas
tre, apare necesar de a se realiza 
o întâlnire la nivel înalt intre pre
ședinții și primii miniștri ai sta
telor noastre pentru a discuta îm
preună cum să acționăm în dez
voltarea acestei conlucrări multi
laterale, în transformarea Balcani
lor într-o zonă a colaborării paș
nice, fără arme nucleare, fără baze 
militare străine — ca o parte a 
activității generale pentru o Eu

membri ai delegației Uniunii Me
dicale Balcanice, pe care aveți 
bunăvoința de a-i primi astăzi. 
Anul trecut, această organizație, a 
împlinit 50 de ani de existență. Cu 
acest prilej a fost instituită o Me
dalie Jubiliară.

Hotărirea Consiliului general al 
Uniunii de a vă decerna această 
Medalie Jubiliară dumneavoastră,, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu și mult stimată tova
rășă Elena Ceaușescu, constituie un 
omagiu pentru contribuția marcan
tă pe care o aveți la dezvoltarea 
cooperării multilaterale dintre ță
rile balcanice, inclusiv a științelor 
medicale, la promovarea contacte
lor dintre oamenii de știință din a- 
ceastă zonă.

laminarea Medaliei Jubiliare a 
Uniunii Medicale Balcanice coinci
de. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in mod fericit cu sărbă
toarea scumpă a întregului nostru 
popor — împlinirea a 50 de ani de 
activitate revoluționară.

■ (Continuare în pag. a IlI-a)

ropă a colaborării pașnice, fără 
arme nucleare.

Consider medalia pe care nc-ați 
înminat-o astăzi ca un simbol al 
dorinței oamenilor din domeniul 
medicinei — dar aș dori să o con
sider că reprezintă și dorința oa
menilor de știință și cultură în ge
neral din țările noastre — de a 
întări colaborarea bilaterală și 
multilaterală; de a se angaja cu 
mai multă hotărîre în eforturile 
mondiale ale oamenilor de știință 
și cultură, ale popoarelor pentru 
dezarmare, pentru pace, pentru in
dependența popoarelor.

Noi avem ferma convingere că 
stă în puterea popoarelor de pre
tutindeni, a popoarelor noastre din 
Balcani, din Europa, să oprească 
drumul spre catastrofă, să asigure 
dreptul fundamental al oamenilor 
la existență, la libertate, la inde
pendență și pace !

Cu această convingere, urez o 
dezvoltare tot mai puternică a 
colaborării între popoarele noas
tre !

Urez Uniunii Medicale Balca
nice succese tot mai mari în ac
tivitatea sa, a tuturor organizații
lor existente. Urez crearea de- noi 
asemenea uniuni și colaborări mul
tilaterale, spre binele popoarelor 
noastre, al progresului lor econo- 
mico-social, al bunăstării și feri
cirii lor, al cauzei păcii și colabo
rării in Balcani, in Europa și in 
întreaga lume ! (Vii aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri, pe tovarășul N, V. Talîzin, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele, părții 
sovietice in Comisia interguverna- 
mentală româno-sovietică de colabo
rare economică și tehnico-științifică, 
ale . cărei lucrări se desfășoară la 
București.

La primire au luat parte tova
rășii loan Țotu, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele' pârtii ro- 

, mâne in comisie. Petre Preoteasa, 
ministru secretar de stat, prim-vice
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării.

A fost de față J. P. Riabov, prim- 
. vicepreședinte al Comitetului de Stat 
ț al. Planificării, al U.R.S.S. Au parti

cipat, de asemenea. Traian Dudaș, 
ambasadorul 'României la. Moscova, sj 
E. M. Tiăjelnikov, ambasadorul 

' U.R.S.S. la București.

Ambasadorul Republicii Botswana 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri dimi

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, miercuri după-amiază, pe
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REZOLUȚIA 
Conferinței pe țară a președinților 

consiliilor populare

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
din partea tovarășilor I. V. Andro
pov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și N. A. Tihonov, președin
tele Consiliului ' de Miniștri al 
U.R.S.S., Împreună cu urări de să
nătate și noi succese în activitatea 
pe care o desfășoară în fruntea 
partidului și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășilor I. V. Andropov și N. A. 
Tihonov un salut prietenesc și cele 
mai bune urări de sănătate, de noi 
și importante succese popoarelor 
U.R.S.S. în construcția comunistă, 

în cadrul întrevederii s-au relevat 
cu satisfacție bunele raporturi de 
prietenie și colaborare statornicite 
intre partidele, țările și popoarele 
noastre și a fost reafirmată hotărî- 
rca de a dezvolta, în continuare, co
laborarea multilaterală dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică potrivit în
țelegerilor convenite de conducătorii 

neața, pe Samuel Akuna Mpuchane, 
care și-a prezentat scrisorile de a- 
creditare in calitate de ambasador

Ambasadorul Libanului
Samih El-Baba. ambasadorul Libanu
lui la București, in vizită de rămas 
bun, in legătură cu încheierea mi
siunii sale in țara noastră. 

de partid și de stat ai României și 
U.R.S.S., in folosul poporului român 
și al popoarelor sovietice, al cauzei 
generale a socialismului și păcii. A 
fost exprimată dorința de a extinde 
cooperarea economică și tehnico- 
științifică, de a intensifica schimbu
rile comerciale, de a identifica noi 
domenii și căi menite să ducă la di
versificarea colaborării româno-so- 
vietice, in conformitate cu potențialul 
economic mereu în creștere al celor 
două țări.

S-a apreciat că noile măsuri stabi
lite in cadrul actualei sesiuni de la 
București a Comisiei interguverna- 
mentale vor contribui la intensifica
rea colaborării economice româno^ 
sovietice, care servește construcției 
socialismului și comunismului in 
România și U.R.S.S., dezvoltării prie
teniei tradiționale dintre țările și 
popoarele noastre.
/întrevederea ă. decurs într-o at

mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Botswana in țara noastră. 
(Continuare în pagina a V-a).

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
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REZOLUȚIA
Conferinței pe țară a președinților consiliilor populare
Conferința pe țară a președinților consi

liilor populare, care și-a desfășurat lucră
rile in București in zilele de 17—19 februa
rie 1983 — larg și reprezentativ forum in- 
ștituționalizat din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România — constituie 
o. puternică mărturie a modului creator, in 
care partidul și statul nostru asigură adîn- 
cirea continuă a democrației socialiste, 
participarea efectivă, directă și nemijlocită 
a maselor de oameni ai muncii, fără deo
sebire de naționalitate, la conducerea în
tregii activități economico-sociale.

Conferința a evidențiat rolul și sarcinile 
sporite ale consiliilor populare in înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale parti
dului, de Congresul al II-lea al consiliilor 
populare, pentru edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pămîntul 
României.

Participanții la lucrările conferinței au 
relevat, in unanimitate, contribuția hotări- 
toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, la stabilirea direcțiilor fundamen
tale de dezvoltare armonioasă, echilibrată 
a tuturor zonelor și localităților țării, 
preocuparea sa stațomică, activitatea neobo
sită consacrată progresului multilateral al 
patriei, bunăstării întregului popor, creșterii 
continue a prestigiului internațional al 
României socialiste.

Conferința dă o inaltă apreciere magis
tralei cuvîntări rostite la încheierea lucră
rilor. forumului consiliilor populare de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele republicii, 
care, prin ideile și tezele de excepțională 
valoare teoretică și practică, prin analiza 
exigentă, profund științifică, a activității 
organelor locale ale puterii și administra
ției de stat, a rezultatelor obținute, a 
neajunsurilor existente încă în munca aces
tora. prin precizarea obiectivelor și a sar
cinilor care le revin in perioada următoare, 
a jalonat un program clar,și concret pen
tru activitatea organelor locale ale puterii 
și administrației de stat.

Conferința adoptă cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, orientările și 
indicațiile date ca program a! întregii ac
tivități viitoare a consiliilor populare jude
țene, municipale, orășenești și comunale, a 
deputaților, a tuturor cetățenilor, în vede
rea dezvoltării, în continuare, a . tuturor lo
calităților patriei și asigurării unor condiții 
tot mai bune de muncă și viață pentru toți 
oamenii muncii.

Desfășurîndu-se tntr-un spirit critic și 
autocritic, de exigență și responsabilitate 
civică, de angajare fermă pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor rezultate din planul 
de dezvoltare în profil teritorial, pentru 
înlăturarea neajunsurilor existente, dezba
terile în plen și pe secțiuni au pus în evi
dență faptul că organele locale ale puterii 
și administrației de stat, sub conducerea 
organelor de partid, și-au adus o impor
tantă contribuție la dezvoltarea economico- 
socială și înflorirea localităților țării, la 
creșterea bunăstării materiale și spirituale 

, a tuturor ceță^nildr. ' : ,
Conferință apreciază că în centrul actl- 

.r.vității coiișj.Rilpri pobuUre ,a stat pre.ocU- 
parea pentru îndeplinirea planului de dez
voltare economico-socială in profil terito
rial, înfăptuirea noii revoluții în agricul
tură, realizarea programelor de autocon- 
ducere și autoaprovizionare teritorială, a 
celor de urbanizare și sistematizare a teri
toriului și localităților, îndeplinirea progra
mului construcției de locuințe, dezvoltarea 
activităților de gospodărie comunală și ’o- 
cativă, de transport de călători și mărfuri, de 
industrie mică și prestări de servicii, a pro
gramelor speciale privind reducerea conti
nuă a consumurilor de materii prime, mate
riale, combustibili și energie, intensificarea 
recuperării și valorificării tuturor resurselor 
materiale și energetice refolosibile. a pie
selor și subansamblelor uzate, a materiale
lor rezultate din demolarea construcțiilor, 
a bunurilor de folosință îndelungată și a 
obiectelor de uz personal achiziționate de 
la populație, buna gospodărire și înfrumu
sețare a localităților.

O atenție deosebită a fost acordată apli
cării principiilor noului mecanism econo- 
mico-financiar, în vederea asigurării auto
finanțării tuturor unităților administrativ- 
teritoriale. S-a acționat pentru perfecțio
narea stilului și metodelor de muncă ale 
organelor locale ale puterii și administra
ției de stat, pentru amplificarea conlucră
rii lor cu masele largi de oameni ai muncii.

Conferința pe țară a președinților consi
liilor populare a evidențiat cu satisfacție 
remarcabilele realizări obținute în dezvol
tarea forțelor de producție, politica de am
plasare a industriei în toate județele țării, 
puternica dezvoltare și modernizare a 
agriculturii, dezvoltarea micii industrii și 
a serviciilor, subliniindu-se că aceste rea
lizări au creat condițiile necesare ridicării 
la o viață nouă. înfloritoare a tuturbr jude
țelor și localităților patriei. O importanță 
deosebită au avut, în această direcție, reor
ganizarea și noua împărțire administrati
vă, realizată în 1968. care a dus la forma
rea județelor, creind condițiile Întăririi le
găturilor directe între organele centrale și 
unitățile administrativ-teritoriale de bază. 
Printr-o mai bună organizare a comunelor, 
numărul acestora s-a redus de la 4 259 la 
2 705, creîndu-se puternice unități admi
nistrative economico-sociale.

Ca urmare a puternicei dezvoltări a for
țelor de producție, a industriei, a altor ac
tivități sociale, populația urbană a crescut 
de la 36 la sută în 1968, la peste 48 la sută 
In 1982, iar populația rurală s-a redus, în 
mod corespunzător, de la circa 64 la sută 
la aproape 51 la sută în aceeași perioadă.

Orașele și comunele patriei noastre au 
devenit mal înfloritoare și asigură condiții 
tot mai bune de muncă și de viață pentru 
toți cetățenii patriei. A avut loc o puter
nică apropiere a condițiilor de muncă și 
viață ale țărănimii de cele ale clasei mun
citoare. s-a Întărit și cimentat alianța 
muncitorească-țărănească, baza de granit a 
orinduirii noastre sociale, garanția înaintă
rii ferme spre victoria comunismului in 
România.

Puternica dezvoltare economico-socială a 
creat condițiile necesare realizării unui 
mare volum de construcții sociale. S-au 
construit peste 2 300 000 locuințe. 49 000 
locuri în spitale, peste 36 000 săli de clasă, 
212 000 locuri în grădinițe, circa 114 000 
locuri în creșe, 546 000 locuri în cămine 
culturale, 46 case de cultură, noi cluburi și 
alte așezăminte social-culturale.

Pe baza prețioaselor orientări și indicații 
ale secretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. s-a continuat ac
țiunea de sistematizare a teritoriului fiecă
rui județ, a municipiilor, orașelor și comu
nelor, de dezvoltare economico-socială a 

tuturor localităților, a localităților urbane 
mici și mijlocii și a celor 268 localități ru
rale ce urmează să devină centre urbane 
agroindustriale. S-a acționat, cu rezultate 
mai bune, pentru mutarea in perimetrul 
construibii a gospodăriilor Yămase în afara 
acestuia, redîndu-se, pe această cale, im
portante suprafețe de teren în circuitul 
agricol.

Conferința dă o inaltă apreciere orientă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind 
dezvoltarea mai puternică a agriculturii, 
realizarea unei, proporții corespunzătoare 
între industrie .și agricultură și subliniază 
faptul că organele locale și-au adus o con
tribuție sporită în mobilizarea .forțelor ma
teriale și umane existente pentru realizarea 
planului, sporirea contribuției fiecărei lo
calități la fondul de stat și acoperirea, din 
producție proprie, a nevoilor de consum ale 
populației, prin aplicarea neabătută a prin
cipiilor autoconducerii și autoaprovizionării 
teritoriale. în anul 1982 a crescut valoarea 
producției nete agricole, obținindu-se o re
coltă de cereale păioase de.9,7 milioane tone 
și o producție de porumb de 12,6 milioane 
tone; pentru prima dată în istoria țării s-au 
realizat circa 1 000'kg de cereale pe locui
tor, infăptuindu-se astfel" unul din obiecti
vele importante stabilite de .Congresul al 
XII-lea al partidului. Recolte spprite s-au 
obținut și la celelalte culturi, depășindu-se 
nivelul anului 1981; la cartofi și legume, 
fructe și struguri,, precum și la sfecla de 
zahăr. ■" -j. "•

Conferința a apreciat că .rezultatele pozi
tive obținute de organele locale ale puterii 
și administrației de stat au fost'posibile în 
condițiile aplicării măsurilor luate de con
ducerea partidului, a orientărilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu privind per
fecționarea cadrului organizatoric al demo
crației noastre socialiste, care asigură parti
ciparea nemijlocită a maselor la conducerea 
economiei, a vieții sociale, a întregii socie
tăți,'a măsurilor politico-organizatorice din 
ultimii ani privind îmbunătățirea cadrului 
legislativ, care au condus la creșterea ro
lului și răspunderilor consiliilor populare in 
conducerea întregii activități locale. Ia acti
vizarea deputaților, comisiilor permanente, 
delegaților sătești, comitetelor de cetățeni, 
a tuturor organismelor democrației socia
liste.

Participanții au subliniat că bilanțul rod
nic al primilor doi ani ai cincinalului a spo
rit substanțial potențialul economic al tu
turor localităților, a accelerat ritmul ridi
cării economico-sociale a tuturor județelor, 
a asigurat condiții optime pentru realizarea 
integrală a Barcinilor pe anul 1983 și pe în
tregul cincinal.

Conferința a pus in evidentă și o serie de 
neajunsuri care persistă în activitatea și 
conducerea unităților administrativ-terito
riale. cauzele ce au determinat nerealizarea 
unor indicatori ai Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială în profil teri
torial. deficientele existente în stilul și me
todele de muncă ale consiliilor populare 
care au făcut ca rezultatele obținute să nu 
se ridice în toate cazurile la nivelul exi
gențelor și posibilităților etapei actuale. în 
același timp, dezbaterile din plenul și sec
țiunile conferinței au prilejuit un bogat 
schimb de experiență pentru găsirea de noi 
căi și modalități de acțiune în vederea per
fecționării întregii activități a consiliilor 
populare, ridicării continue a calității mun
cii lor pentru înfăptuirea obiectivelor și 
sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea 
și Conferința Națională ale partidului.

I

Pornind de Ia rezultatele deosebite obți
nute în toate domeniile in ultimele trei 
cincinale, perioadă în care România a 
străbătut mai multe etape ale dezvoltării 
economico-sociale. Conferința pe țară a 
președinților consiliilor populare cere tutu
ror organelor locale ale puterii și adminis
trației de stat, deputaților să pună în cen
trul întregii lor activități preocuparea pen
tru consolidarea marilor realizări obținute, 
pentru crearea condițiilor necesare înain
tării țării noastre pe noi trepte de progres 
și civilizație.

1. Conferința cheamă consiliile populare 
să-și aducă o contribuție sporită la înfăp
tuirea obiectivului stabilit de Congresul al 
XII-lea privind trecerea României în rin- 
dul țărilor cu dezvoltare medie, realizarea 
unei noi calități a muncii și a vieții în 
toate sectoarele de activitate. în condițiile 
aplicării ferme a principiilor noului me
canism economico-financiar, bazat pe auto- 
conducere și autogestiune.

2. Consiliile populare trebuie să acțio
neze cu toată hotărîrea pentru îndepli
nirea întocmai a Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială în profil teri
torial, în domeniul industriei, cu deosebire 
în realizarea programelor privind dezvol
tarea mai rapidă a bazei energetice și de 
materii prime, asigurarea economiei cu 
mai mult cărbune, țiței, gaze și minerale 
utile, să pună cit mai bine în valoare po
tențialul hidroenergetic al țării.

3. Conferința cheamă consiliile populare 
să asigure, în cele mai bune condiții, con
ducerea unitară a agriculturii din unitățile 
administrativ-teritoriale, in scopul creșterii 
producției agricole, sporirii contribuției 
agriculturii la dezvoltarea economiei națio
nale și subliniază necesitatea de a se lua 
toata măsurile pentru înfăptuirea întocmai 
a programelor speciale privind sporirea 
producției de cereale. legume, fructe și 
plante tehnice, dezvoltarea zootehniei, a 
programelor teritoriale de autoaprovizio
nare, valorificarea cu eficiență sporită a 
marelui potențial, productiv de care dispu
nem in această ramură fundamentală a 
economiei noastre naționale.

Consiliile populare trebuie să acționeze 
mai hotărit pentru perfecționarea stilului 
și metodelor de muncă în conducerea acti
vității din agricultură, în aplicarea cu fer
mitate a hotăririlor de partid și legilor ță
rii, pentru accelerarea amplului, program 
de dezvoltare și modernizare a agriculturii, 
pentru îndeplinirea exemplară a planului 
pe anul 1983 și pe întregul- .cincinal, spre 
a asigura-creșterea mai puternică'a contri
buției acestei ramuri la realizarea venitu
lui național și ridicarea continuă a bună
stării oamenilor muncii.

4. Consiliile populare-județene, munici
pale, orășenești și comunale trebuie -să asi
gure aplicarea cu fermitate a orientărilor și 
indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu,- 
secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a prevederilor legale privind 'sis
tematizarea teritoriului fiecărui județ, mu
nicipiu, oraș și comună, pentru folosirea 
eficientă a terenurilor, gospodărirea cores
punzătoare și înfrumusețarea tuturor loca
lităților.

5. Consiliile populare au datoria de a 
susține cu hotărire promovarea progresu-
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lui tehnic, aplicarea mai rapidă în produc
ție a rezultatelor cercetării științifice, in
troducerea tehnologiilor avansate și asimi
larea de produse noi și, pe această bază, 
creșterea productivității munch și rentabi
lizarea tuturor activităților.

6. Conferința cheamă consiliile populare 
să acorde o atenție sporită realizării pro
ducției pentru export, in condiții de calitate 
superioară, ’de diversificare a fondului de 
marfă oferit spre contractare partenerilor 
externi, de adaptare la cerințele pieței ex-* 
terne, punîndu-se accent pe reducerea im
porturilor, pe realizarea unor schimburi 
echilibrate, asigurindu-se participarea acti
vă a României la diviziunea internațională 
a muncii.

7. Sarcini importante revin consiliilor 
populare cu privire Ia dezvoltarea indus
triei mici și a prestărilor de servicii. Tre
buie să crească în continuare contribuția 
industriei mici la satisfacerea nevoilor de 
bunuri și servicii, inclusiv pentru export, 
prin valorificarea resurselor materiale si a 
forței de muncă existente pe plan local.

8. Consiliile populare au datoria să asi
gure realizarea întocmai a prevederilor 
programelor de autoconducere și autoapro
vizionare pentru realizarea integrală a re
surselor necesare în vederea îndeplinirii 
îndatoririlor la fondul de stat și satisface
rii cerințelor locale de consum potrivit 
normelor alimentației raționale.

9. Consiliile populare trebuie să-ia toate 
măsurile pentru realizarea investițiilor pla
nificate și, în primul rînd, finalizarea celor 
începute, să asigure darea in folosință a 
locuințelor stabilite prin plan, inclusiv a 
utilităților tehnico-edilitare și amenajărilor 
aferente, pentru îmbunătățirea calității 
lucrărilor.

10. Consiliile populare sînt obligate să
asigure în întreaga activitate economico- 
socială gospodărirea judicioasă a fonduri
lor materiale și bănești alocate, lichidarea 
oricăror forme de risipă, întărirea ordinii și 
disciplinei, sporirea eficientei economice, 
rentabilizarea tuturor produselor, acoperi
rea cheltuielilor efectuate din veniturile 
proprii și, in următorii ani. realizarea auto
finanțării tuturor unităților administrativ- 
teritoriale. ,

II

1. Pentru transpunerea In viață a sarci
nilor și indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională 
a partidului și la Plenara lărgită a Con
siliului Național al Agriculturii din decem
brie 1982, cu privire la dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii, Conferința obligă 
consiliile populare să ia măsuri hotărîte 
pentru folosirea cu eficiență maximă a 
fiecărei suprafețe de teren, să înlăture 
orice formă de risipă sau degradare a pă- 
mîntului, să sporească continuu potențialul 
său productiv, inclusiv prin realizarea lu
crărilor de îmbunătățiri funciare, în vede
rea obținerii de producții cit mâi ridicate 
la hectar..

2. Se va, acționa, pu prioritate. în direc
ția îmbunătățirii- structurii-'editurilor, res
pectării riguroase a tehnologiilor, asigură
rii densității prevăzute, a semințelor de 
calitate și efectuării lucrărilor în perioadele 
optime, mai bunei organizări și desfășurări 
a campaniilor agricole.

3. Sarcini deosebite revin consiliilor 
populare, organelor agricole cu privire la 
dezvoltarea legumicultorii, pomiculturii și 
viticulturii, astfel incit producțiile realizate 
să asigure o bună aprovizionare a popu
lației pe tot parcursul anului, materiile 
prime pentru industrie, precum și dispo
nibilități pentru export.

4. Conferința cere tuturor organelor lo
cale de stat să acorde atenție ' deosebită 
realizării sarcinilor din zootehnie. în mod 
deosebit sporirii efectivelor de animale, 
ameliorării raselor, creșterii natalității, eli
minării mortalităților și sacrificărilor din 
necesitate, livrării animalelor la greutățile 
medii stabilite.

5. Trebuie să se ia măsuri hotărîte pen
tru asigurarea bazei furajere, îngrijirea 
și furajarea corespunzătoare a animalelor, 
aplicarea strictă a regulilor sanitar-veteri- 
nare. instaurarea unei discipline ferme în 
activitatea tuturor lucrătorilor din zoo
tehnie.

6. Este necesar ca toate consiliile popu
lare să acționeze mai eficient pentru rea
lizarea și depășirea prevederilor din pro
gramele de creștere a iepurilor de casă, 
de dezvoltare a pisciculturii, apiculturii, 
sericiculturii, a creșterii animalelor de 
blană.

7. Realizarea importantelor sarcini ce re
vin consiliilor populare in domeniul agri
culturii presupune o intensă muncă poli
tică și organizatorică pentru a se asigura 
ca întreaga populație de la sate, toți cei ce 
dețin, sub o formă sau alta, pămînt să 
crească un număr cît mai mare de animale 
și păsări, asigurîndu-și consumul propriu 
și sporind contribuția la realizarea fondu
lui de stat și a programelor de autocon
ducere și autoaprovizionare.

III

Sarcini deosebit de importante revin 
consiliilor populare în legătură cu reduce
rea consumurilor de materii prime, mate
riale, combustibili și energie, recuperarea 
și valorificarea resurselor și materialelor 
refolosibile, a resurselor energetice se
cundare.

1. Conferința cere consiliilor populare să 
acționeze pentru reducerea consumurilor 
specifice de materii prime și materiale în 
toate ramurile economiei naționale, conco
mitent cu valorificarea, prin unitățile in
dustriei mici, a materialelor și resturilor 
rămase de la unitățile industriale.

2. Consiliile populare trebuie să-și inten
sifice preocupările pentru reducerea,; în 
continuare, a consumurilor energetice prin 
reconsiderarea normelor de consum de com
bustibili. carburanți, energie electrică și 
termică, economisirea resurselor energetice, 
trecerea centralelor termice de pe combus
tibil lichid Ia funcționare cu combustibil 
solid.

în acest scop, este necesar ca fiecare 
consiliu popular să-și întocmească un pro
gram propriu de activitate cu privire la 
dezvoltarea surselor locale de energie — 
microcentrale. ape termale, biogaz. biomasă. 
energie solară, precum și cu privire la re
ducerea consumurilor și recuperarea unor 
surse de energie.

3. Sint necesare măsuri hotărîte din 
partea consiliilor populare pentru recupe
rarea resurselor și materialelor refolosi
bile prevăzute în plan, organizîndu-se mai 

bine identificarea, sortarea, prelucrarea și 
valorificarea tuturor categoriilor de mate
riale refolosibile, inclusiv prin unitățile de 
industrie mică.

4. O atenție deosebită se va acorda re- 
condiționării și reintroducerii în circuitul 
economic a pieselor, subansamblelor și 
materialelor rezultate din procesele de re
parații și din dezmembrarea mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor scoase din uz, astfel 
incit, pe această cale, să se asigure cel 
puțin o cincime din consumul intern de 
piese de schimb.

5. Consiliile populare. trebuie să organi
zeze mai bine activitatea de recuperare a 
bunurilor de folosință îndelungată și a pro
duselor de uz personal de la populație — 
aparate de radio, televizoare, frigidere, 
mașini de Spălat, aspiratoare,. autoturisme, 
mobilă, articole de îmbrăcăminte și încăl
țăminte și altele, precum și a materialelor 
rezultate din demolarea construcțiilor civile 
și industriale sedase din uz, în vederea re- 
condiționării și folosirii lor.

IV

Conferința Națională a partidului din de
cembrie 1982, adoptind Programul de auto
conducere și autoaprovizionare teritorială 
pe perioada 1983—1985. a stabilit pentru 
consiliile populare sarcini deosebite în ve
derea realizării întocmai a acestuia.

în aplicarea principiului autoconducerii 
este necesar să se acționeze cu toată fer
mitatea și pentru realizarea autogestiunii, 
pornind de la necesitatea ca fiecare loca
litate să-și aibă bugetele proprii de venituri 
și cheltuieli, să-și asigure mijloacele nece
sare dezvoltării economico-sociale. edilitare 
în toate domeniile, să participe la finanța
rea unor activități mai generale pe județe 
și pe întreaga tară.

1. Organele locale ale puterii și adminis
trației de stat au obligația de a lua toate 
măsurile pentru a asigura fiecărei unități 
administrativ-teritoriale produsele agroali- 
mentare necesare consumului populației, 
din producție proprie, și livrarea la fondul 
de stat a cantităților sțabilite, atit pe baza 
creșterii producțiilor in unitățile agricole 
socialiste, cît și prin sporirea aportului 
gospodăriilor populației.

2. Se va acționa cu hotărîre pentru reali
zarea cantităților de produse planificate la 
cereale, plante tehnice, legume și fructe și 
la produsele animaliere de bază — carne, 
lapte, produse lactate, ouă — pentru livra
rea la fondul de stat a unor cantități su
plimentare de produse, stimulînd, in con
dițiile legii, lucrătorii din agricultură să 
crească un număr cît mai mare de animale 
și păsări, să obțină producții superioare.

3. Conferința stabilește ca sarcină consi
liilor populare să asigure perfecționarea in- 
tregii activități a organelor și unităților 
agricole subordonate, a cooperativelor agri
cole de producție și a unităților coopera
tiste de producție, achiziție și desfacere a 
mărfurilor din fiecare localitate.. să acti
vizeze munca deputaților și comitetelor de 
cetățeni în vederea traducerii în viață a 
indicațiilor date în acest, domeniu de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului și la Plenara lărgită a 
Consiliului Național al Agriculturii din 
decembrie 1982, a aplicării măsurilor cu
prinse în programele proprii de autocon
ducere și autoaprovizionare.

V

Un rol de mare importanță revine consi
liilor populare județene, municipale, orășe
nești și comunale în înfăptuirea programe
lor de urbanizare și de sistematizare a te
ritoriului și localităților și a planului de 
construcție de locuințe, a orientărilor și in
dicațiilor date în acest domeniu de tova
rășul Nicolae Ceaușescu,, secretarul general 
al partidului, președintele republicii.

1. în acest sens. Conferința cere tuturor 
consiliilor populare să acționeze în confor
mitate cu programele și schițele de siste
matizare stabilite pentru restrîngerea peri
metrului construibii. gruparea construcți
ilor de locuințe și social-economice. precum 
și a construcțiilor agricole, industriale sau 
de altă natură pe suprafețe cît mai reduse, 
restrîngerea la minimum necesar a drumu
rilor de acces, pentru o cît mai bună fo
losire a pămîntului. Consiliile populare vor 
elabora programe pentru mutarea în peri
metrele stabilite prin schițele de sistemati
zare a gospodăriilor rămase în afara aces
tora sau din satele fără perspectivă de 
dezvoltare.

în cursul anului 1983. consiliile populare 
județene vot revedea schițele de sistema
tizare ale tuturor localităților și le vor 
adapta lă cerințele economisirii cu maxi
mum de eficiență a fiecărei suprafețe de 
pămînt.

2. Consiliile populare, purtînd răspunde
rea deosebită pentru dezvoltarea și siste
matizarea localităților, au obligația de a 
acționa pentru îmbunătățirea soluțiilor de 
sistematizare, ridicarea nivelului arhitectu
ral și funcționalității noilor construcții, fo
losirea mai bună a. terenurilor, realizîn- 
du-se construcții cu mai multe niveluri, a 
lucrărilor edilitare. în conformitate cu pre
vederile legale, repartizarea rațională a do
tărilor și serviciilor corespunzător condiți
ilor din cadrul fiecărei localități, pentru 
îmbunătățirea confortului și reducerea 
cheltuielilor de investiții.

3. Conferința cere tuturor consiliilor 
populare să stabilească măsuri eficiente 
pentru realizarea și darea în folosință la 
termenele stabilite și în condiții de calitate 
superioară a locuințelor planificate, folo
sind în mai mate măsură materiale și forța 
de muncă existente pe plan local, luîndu-se 
măsuri hotărîte pentru reducerea volumu
lui de săpături, betoane și transporturi, 
pentru industrializarea construcțiilor și 
creșterea productivității muncii.

4. Consiliile populare trebuie să acționeze 
cu mai multă hotărire pentru buna orga
nizare a muncii pe șantiere, folosirea efi
cientă a bazei tehnico-materiale, utilajelor 
și mijloacelor de transport. întărirea ordinii 
și disciplinei în activitatea de sistematizare 
și construcții, pentru respectarea strictă a 
prevederilor Legii sistematizării teritoriului 
și localităților urbane și rurale.

VI

1. Pentru realizarea sarcinilor ce Ie revin 
în activitatea de gospodărire comunală, 
gospodărire iocativă și transport local, con-, 
siliile populare vor lua măsuri pentru asigu
rarea în condiții de eficiență sporită a ali
mentării cu apă potabilă a localităților. 

acțioriînd pentru eliminarea pierderilor din 
rețelele de distribuție și din instalațiile in
terioare ale clădirilor, diminuarea con
sumurilor de apă potabilă în scopuri teh
nologice, precum și pentru protecția cores
punzătoare a surselor de apă.

2. Se va acționa1 pentru executarea inte
grală, a sarcinilor de investiții privind sta
țiile orășenești de epurare a apelor uzate, 
inclusiv, a capacităților de producere a bio- 
gazulUi, in scopul valorificării nămolurilor 
rezultate din procesele de epurare.

3. O atenție deosebită se va acorda efec
tuării . bilanțurilor termice și a lucrărilor 
de verificare și. reparare a instalațiilor de 
producere, distribuție și utilizare a energiei 
termice, alimentarea cu apă caldă menaje
ră a locuințelor. în condiții de exploatare 
eficientă a dotărilor și de economisire a 
combustibililor.

Totodată, se va acționa operativ pentru 
realizarea pîhă la sfîrșitul trimestrului III 
a.c. a lucrărilor de transformare a centra
lelor termice, care funcționează cu, com
bustibil lichid pentru consumul de com
bustibil solid. 1

4. Consiliile populare vor asigura orga
nizarea rațională și cit mai economică a 
transportului local, îmbunătățirea stării 
tehnice a parcului de vehicule pentru 
transportul de călători, întărirea ordinii și 
disciplinei, respectarea graficelor de mers 
și a siguranței. în circulație.

5. Răspunzînd cerințelor mereu sporite 
ale populației, este necesar. să se intensi
fice acțiunea de contractare a apartamen
telor proprietate personală, asigurînd tot
odată îmbunătățirea calității lucrărilor de 
construcții și- instalații și respectarea ter
menelor contractuale.

VII

. 1. în exercitarea atribuțiilor de mare 
răspundere ce le revin pentru coordonarea 
activității industriei mici și prestărilor de 
servicii, consiliile populate trebuie să ur
mărească și să sprijine mai eficient reali
zarea sarcinilor de plan în toate’ unitățile, 
folosirea mai bună a capacităților existen
te, valorificarea bazei materiale in pro
cesul de producție și prestații, reducerea 
consumurilor specifice, introducerea teh
nologiilor avansate, asimilarea de produse 
noi și creșterea productivității muncii,

2. Se va acționa cu prioritate pentru spo
rirea bazei proprii de materii prime, ma
teriale și energie a industriei mici, pen
tru conlucrarea cu întreprinderile republi
cane și cele de valorificare a materialelor 
recuperabile, luîndu-se măsuri ferme pen
tru realizarea la termenele planificate a 
lucrărilor de investiții privind utilizarea 
noilor surse de energie și a potențialului 
hidroenergetic al cursurilor mici de apă 
prin construirea de microhidrocentrale.

3. Re baza valorificării mai depline a
resurselor materiale locale,, se va dezvolta 
și diversifica în mai mare măsură produc
ția de materiale de construcții, articole de 
uz casnic și. gospodăresc, unelte, și mic in
ventar agricol, obiecte de artizanat și artă 
populară. - '

4. Q atenție deosebitâ se va acorda reali
zării sarcinilor de export prin dezvoltarea 
producției mărfurilor- sblic’itate de partene
rii1 externi, extinderea serviciilor, elabora
rea de proiecte de construcții și studii de 
sistematizare, precum și a altor lucrări 
care asigură aport valutar, întărind con
lucrarea dintre unitățile din industria mică 
și întreprinderile de comerț exterior. în 
vederea contractării întregului fond de 
marfă planificat.

5. Se va acționa, și în viitor, pentru spo
rirea numărului unităților industriei mici, 
atit în mediul urban, cit și în cel rural, în 
scopul valorificării resurselor locale insu
ficient utilizate și realizării de produse 
care să satisfacă nevoile populației. asigu
rînd amplasarea acestora cit mai aproape 
de beneficiar, pentru a elimina deplasările 
și transporturile la distanțe mari.

6. Consiliile populare trebuie să ia în 
continuare măsuri pentru dezvoltarea și 
diversificarea rețelei unităților prestatoare 
de servicii, potrivit cerințelor populației, 
prin Îmbunătățirea utilizării capacităților 
existente și organizarea de noi unități, con
comitent cu o mai judicioasă distribuire a 
acestora în teritoriu, urmărindu-sâ asigu
rarea unui volum corespunzător de servicii 
în fiecare comună. Totodată, se vor lua 
măsuri pentru dezvoltarea prestărilor de 
servicii în construcții, în vederea asigură
rii execuției tuturor lucrărilor necesare de 
reparare și întreținere a fondului locativ,

O atenție deosebită se va acorda îmbu
nătățirii, în continuare, a calității produse
lor realizate de industria mică și a servi
ciilor prestate, instaurării Unui regim sever 
de economii, tarifării corecte a lucrărilor, 
înlăturării paralelismelor dintre unitățile 
de industrie mică și cele republicane in 
realizarea unor produse.

7. Organele locale de stat iși vor spori 
preocupările pentru extinderea muncii la 
domiciliul lucrătorilor, predarea de unități 
în gestiunea unor persoane fizice, în con
formitate cu prevederile legii, precum și 
pentru îndrumarea și sprijinirea mai efi
cientă a activității meșteșugarilor autori
zați. -

8. în vederea aprovizionării ritmice a 
populației cu mărfuri, in cantitățile și sor
timentele solicitate, consiliile populare tre
buie să asigure o cit mai bună coordonare 
a activității din rețeaua comercială, dez
voltarea și îmbunătățirea comerțului la 
orașe și sate.

VIII

Conferința pe țară a președinților consi
liilor populare exprimă convingerea fermă 
că studierea aprofundată și însușirea teze
lor și orientărilor privind activitatea poli
tică, ideologică și cultural-educativă cu
prinse în Hotărîrea Conferinței Naționale a 
partidului și in Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. 
al P.C.R. din iunie 1982, în întreaga operă 
a secretarului general al partidului se vor 
materializa in îmbunătățirea activității de 
formare a omului nou, constructor con
știent al sociâlismului, in ridicarea gradu
lui de participare a tuturor cetățenilor la 
dezvoltarea economico-socială a țării, la 
întărirea forței și unității națiunii noastre 
în jurul partidului, al secretarului său ge
neral.

1. Este necesar ca în centrul activității 
politico-educative — desfășurată sub în
drumarea și conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid — să fie puse ridicarea 
conștiinței revoluționare dezvoltarea senti
mentului patriotic, de dragoste față de pa
trie, față de popor, sentimentul prieteniei 
și frăției în lupta și munca comună pentru 
socialism, pentru comunism, dezvoltarea’ 

continuă a sentimentului solidarității și 
prieteniei cu toate popoarele lumii.

2. Conferința cere consiliilor populare să 
intensifice munca politică și cultural-edu
cativă în unitățile economice, pe șantiere, 
la sate, în unitățile de învățămînt și cul
tură, in vederea formării unei largi opinii 
de masă împotriva fenomenelor negative, 
pentru întărirea ordinii și disciplinei, pen
tru statornicirea unui climat sănătos de 
viață și muncă propice îndeplinirii, ci^ ma
ximă eficiență, a sarcinilor economico- 
sociale, a obligațiilor cetățenești.

3. Instituțiile de cultură,, artă, de învăță-
mint, mijloacele de informare sînt chemate 
să acționeze cu mai multă eficiență pentru 
educarea materialist-științifică, a 'Oamenilor 
muncii, pentru combaterea manifestărilor 
și practicilor mistice, religioase. Este nece
sar să se diversifice acțiunile’ de educație 
patriotică, revoluționară, a oamenilor mun
cii,’ îndeosebi a tineretului, să se valorifice 
mai’ bine potențialul educativ al locurilor 
și monumentelor istorice, al realizărilor 
economico-sociale din anii construcției so
cialiste, in mod deosebit prin îmbunătăți
rea conținutului întregii activități desfășu
rate în cadrul Festivalului „Cîntarea 
României". - .
_Fiecare instituție de cultură și artă — 

cămin cultural, casă de cultură, club, bi
bliotecă, școală —..trebuie să ofere cetățe
nilor posibilitatea de a-și ’ îmbogăți conti
nuu cunoștințele și de a-și petrece timpul 
liber în mod cit mai instructiv.

4. Consiliile ■ populare trebuie să se 
preocupe în mai mare măsură de folosirea 
judicioasă și buna gospodărire și întreți
nere a bazei materiale existente la unită
țile de cultură și învățămînt. de utilizarea 
cit mai eficientă a tuturor mijloacelor de 
care dispun, asigurînd. totodată, sporirea 
contribuției populației la realizarea obiecti
velor economice și social-culturale necesare 
în fiecare localitate.

5. Pentru îmbunătățirea Activității poli
tico-educative. Conferința consideră nece
sar ca secretarii cu probleme de propa
gandă și cultură ai comitetelor de partid 
din toate localitățile să îndeplinească și 
funcția de vicepreședinți ai consiliilor 
populare respective ; secretarii adjuncți cu 
probleme de propagandă ai comitetelor co
munale de partid vor îndeplini și funcția 
de directori ai căminelor culturale. în felul 
acesta se va putea asigura coordonarea în 
mod unitar și eficient a întregii activități 
politico-educative și cultural-artistice. atit 
pe linie de partid, cit și pe linie de stat, de 
pe teritoriul fiecărei localități. în activita
tea lor, aceștia vor trebui să se sprijine 
pe un larg activ de cadre care iși desfă
șoară munca în domeniul educației .poli
tice, învățămințului, culturii și artei din 
localitățile respective.

Conferința apreciază ca necesară — pen
tru întărirea rolului consiliilor agroindus
triale și in buna organizare a activității de 
colaborare între comunele ce aparțin ace
luiași consiliu agroindustrial — crearea in 
viitor a unui consiliu de coordonare a con
siliilor populare în cadrul consiliului agro
industrial, asigurindu-se unirea tuturor for
țelor pentru buna desfășurare a Întregii 
activități-,

< IX •

Apreciind preocuparea statornică a con
siliilor populare pentru înfăptuirea sarci
nilor ce le revin din hotărârile de partid și 
legile statului, din' indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele republicii. Confe
rința a subliniat necesitatea perfecționării, 
în continuare, a stilului și metodelor de 
muncă ale acestor organe, în vederea ridi
cării întregii lor activități la Un nivel ca
litativ superior.

1. Conferința cere consiliilor populare 
să dea dovadă de inițiativă și operativita
te, să acționeze cu fermitate pentru a im
prima în întreaga lor activitate. în munca 
organelor și unităților subordonate, răspun
dere și operativitate în Îndeplinirea sarci
nilor, combătînd cu. hotărire atitudinile bi
rocratice, de formalism și rutină..

2. Este necesar, ca sesiunea — principala 
formă de lucru a consiliului popular — să 
constituie cadrul optim în căre deputății 
dezbat și hotărăsc cu privire la rezolvarea 
problemelor locale. Conferința cere orga
nelor locale ale administrației de stat să-și 
sporească preocuparea pentru mai buna 
pregătire a sesiunilor, selectarea probleme
lor ce urmează să se dezbată, fundamenta
rea măsurilor ce se stabilesc.

3. în conformitate cu prevederile legale, 
consiliile populare trebuie să acorde o 
atenție mai mare creșterii rolului comisiilor 
permanente, deputaților și delegaților să
tești în exercitarea atribuțiilor organelor 
locale de stat.

în același tjmp, este necesar ca organele 
locale ale puterii și administrației de stat 
să sprijine mai mult munca deputaților și 
delegaților sătești, a comitetelor de cetă
țeni și asociațiilor de locatari, să dovedeas
că o răspundere sporită in rezolvarea pro
blemelor cu care aceștia li se adresează.

4. Răspunzînd cerinței formulate de Con
ferința Națională a partidului de a se ac
ționa permanent pentru buna funcționare și 
perfecționare continuă a formelor demo
cratice de conducere a societății, pentru a 
asigura un echilibru și o concordantă co
respunzătoare între organismele democra
tice și organismele de stat, care trebuie să 
conlucreze în mod armonios, în cadrul sis
temului unitar al democrației socialiste. 
Conferința președinților consiliilor popu
lare cheamă organele locale ale puterii de 
stat să ia măsuri de îmbunătățire a activi
tății tuturor formelor instituționalizate de 
participare a maselor la rezolvarea trebu
rilor de stat și obștești pe plan local, pen
tru ca masele populare să fie participante 
active la tot ce se hotărăște și se înfăp
tuiește în tara noastră. în toate domeniile,

în acest sene, se impune luarea unor mă
suri hotărîte, în primul rînd pentru orga
nizarea și desfășurarea. în cele mai bune 
condiții, potrivit legii, a adunărilor cetățe
nești organizate în județe, municipii, orașe 
și comune, care constituie o fbrmă princi
pală a exercitării directe de către masele 
de cetățeni a conducerii vieții economice 
și sociale a județelor și localităților.

5. Consiliile populare, organele lor exe
cutive și aparatul acestora trebuie să mani
feste operativitate și receptivitate maxime 
față de propunerile și sugestiile cetățenilor, 
să acționeze pentru rezolvarea cererilor le
gitime ale acestora, să-i mobilizeze la tra
ducerea lor în viață.

6. Conferința cere să se acționeze cu 
hotărire pentru creșterea continuă a compe
tenței politice și profesionale a tuturor ac
tiviștilor consiliilor populare, să se ia mă
suri hotărîte pentru da în întreaga lor acti-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 

Ie-a fost iMnaH Medalia MM a MMI Medicale Balcanice
(Urmare din pag. I)

Solemnitatea de astăzi se adaugă 
numeroaselor si impresionantelor ma
nifestări din țară și de peste hotare, 
care exprimă înalta considerație, 
profunda stimă si deosebita prețuire 
față de personalitatea dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, de neobosita activitate ce 
o desfășurați pentru binele și feri
cirea poporului român, pentru cauza 
progresului și păcii in lume, fată de 
activitatea prestigioasă a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceausescu pe tăfîmul științei, cultu
rii si al vieții politice.

In continuarea solemnității au rostit 
calde cuvinte omagiale prof. dr. Hik
met Altug și prof. dr. M. Popescu- 
Buzeu.

In aplauzele asistenței, președinte
le in exercițiu al Uniunii Medicale 
Balcanice a inminat tovarășului 
Nicolae Ceausescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu Medalia Jubiliară a Uniu
nii Medicale Balcanice, pe care se 
află înscrise datele jubiliare înconju
rate de frunze de laur și de măslin, 
precum și țările care fac parte din a- 
ceastă uniune.

Pe plachetele omagiale sînt gravate 
inscripțiile :

„Excelentei Sale domnului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România.

In semn de omagiu și recunoștință 
pentru sprijinul acordat la realizarea 
scopurilor Uniunii Medicale Balcani
ce — Sănătate — Prietenie — Pace".

„Excelenței Sale doamnei Elena 
Ceaușescu, academician doctor ingi
ner, prim viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

In semn de omagiu și recunoștință 
pentru sprijinul acordat la realizarea 
scopurilor Uniunii Medicale Balcani
ce — Sănătate — Prietenie — Pace".

Mulțumind pentru felicitările adre
sate, pentru medaliile oferite de 
Uniunea Medicală Balcanică, a luat 
cuvintul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintul conducătorului partidului 
și statului nostru a fost urmărit cu 
deosebit interes și subliniat cu vii 
aplauze de cei prezenți.

în încheierea ceremoniei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut, într-o 
atmosferă cordială, cu membrii dele
gației Uniunii Medicale Balcanice.

desigur, meritul membrilor săi, dar 
în același timp datorăm mult con
cursului pe care l-am primit. în per
manentă, din partea Secției naționale 
a României, care a beneficiat con
stant de înalta dumneavoastră înțele
gere, de sprijinul dumneavoastră ma
terial și moral.

Distinsă doamnă Elena Ceaușescu,-
Cunoaștem contribuția pe care 

dumneavoastră o aveți la progresul 
științei în România, preocuparea 
.dumneavoastră neobosită pentru ca 
realizările științifice să fie puse în 
slujba vieții, a bunăstării oamenilor. 
Aceleași nobile preocupări le au și 
medicii din Balcani. Vă exprimăm 
cea mai profundă gratitudine pentru 
sprijinul pe care îl acordați Uniunii 
Medicale Balcanice, în calitatea dum
neavoastră de prim viceprim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România și de președinte al

Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, de savant de renume in
ternațional.

Ținind seama, domnule președinte, 
de acțiunea dumneavoastră fermă în 
favoarea întăririi prieteniei și colabo
rării dintre popoare, vă exprimăm 
recunoștința profundă . și respectul 
nostru și vă rugăm. Excelență, ,să 
acceptați Medalia Jubiliară a Uniunii 
Medicale Balcanice, ca expresie a 
omagiului nostru față de personali
tatea dumneavoastră proeminentă, 
de contribuția de seamă adusă de Ex
celența Voastră la cauza înțelegerii, 
păcii și colaborării în Balcani. în Eu
ropa și in întreaga lume.

Totodată, ca o mărturie a stimei și 
prețuirii noastre față de personali
tatea doamnei Elena Ceaușescu, de 
contribuția remarcabilă la cooperarea 
științifică atit pe plan regional, cit 
și mondial, o rugăm să accepte Me
dalia Jubiliară care i-a fost conferită 
de Uniunea Medicală Balcanică.

Cuvintul prof. dr. Hikmet Altug
Stimate domnule președinte al Re

publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu,

Stimată doamnă prim viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, Elena Ceaușescu,

Sîntem deosebit de onorați de fap
tul că ați avut amabilitatea să pri
miți astăzi delegația Uniunii Medi
cale Balcanice, care și-a sărbătorit 
recent cea de-a 50-a aniversare.

Au trecut cinci decenii de cînd me
dicii din această regiune au pus la 
București — în frumoasa capitală a 
României — bazele acestei organiza
ții. Scopul nostru a fost de a întări 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre popoarele țărilor balcanice și 
de a contribui la întărirea sănătății, 
prieteniei și păcii în această zonă a 
Europei. Organizația noastră a ră
mas întotdeauna fidelă acestor obiec
tive și a trecut cu bine proba timpu
lui, activitatea și prestigiul său in
ternațional cunoscînd o continuă 
creștere. Ea s-a ocupat de proble
mele majore ale sănătății publice, 
ale actualității medicale, militind 
totodată fără încetare pentru pace și 
prietenie.

Stimate domnule președinte,
Am constatat cu profundă satisfac

ție că dumneavoastră ati privit în
totdeauna cu deosebit interes și un 
înalt simț al responsabilității proble- 

'! ma colaborării și înțelegerii în Bal- 
i| câni. Am convingerea că exprim opi

nia tuturor membrilor Uniunii Me
dicale Balcanice, împărtășind ideile 

f Domniei Voastre privind necesitatea

Mult stimate tovarășe președinte 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Sint profund impresionat de prile
jul pe care, cu generozitatea atît de 
caracteristică dumneavoastră, ati 
avut bunăvoința să ni-1 oferiți pri
mind delegația Uniunii Medicale 
Balcanice.

Așa cum deseori ați subliniat, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, omenirea trece actual
mente prin momente de mare ten
siune. Armele nucleare pun in peri
col însăși existenta vieții pe planeta 
noastră. Noi, oamenii de știință, 
v-am înțeles chemarea și facem to
tul spre a înlătura, pentru noi și ge
nerațiile care vin, coșmarul cataclis
mului nuclear.

Inițiativele de răsunet avansate de 
dumneavoastră 
păcii în 
rezolvarea 
ce a oricărei 
se. dezvoltarea unor relații de bună 
vecinătate și a colaborării econo
mice. culturale și științifice, contac
tele pe care le-ati avut cu conducă
torii țărilor din această regiune, cu 
conducători ai unor organizații poli
tice și obștești au devenit o adevă
rată forță materială care a pus în 
mișcare largi secțoare ale opiniei 
publice, exercitînd o înrîurire pro
fundă și persistentă asupra climatu
lui politic din Balcani, din Europa, 
din lumea întreagă.

în noianul de mari probleme care 
vă preocupă, sîntem poate o simplă 
picătură, dar sîntem, ca medici, o 
„picătură de apă vie", dătătoare de 
speranțe și nădejde intr-un viitor 
mai bun, mai luminos al poporului 
noștpu și al tuturor popoarelor din 
această zonă a lumii.'

ticii medicale din țărilp. membre a Pentru, tot ce ați, tăcut și. faceți 
devenit o tradiție statornică. Este,-. pentru binele și fericirea acestui în-

unei politici de pace intre țările bal
canice, de încredere și bună vecină
tate în această regiune, așa cum de
seori ați subliniat Domnia Voastră.

Cei pe care îi reprezentăm, cei care 
în țările balcanice acționează pe tă- 
rimul științelor medicale se întilnesc 
în gindul și acțiunea lor cu nobilele 
idei pe care Excelența Voastră le 
promovați pentru înlăturarea perico
lului creșterii încordării internaționa
le, pentru prevenirea unui război 
nuclear și a războiului în general.

în Turcia, ca și in România de
altfel, manifestările științifice ale 
Uniunii Medicale Balcanice au con
stituit întotdeauna prilejuri fericite 
de apropiere și colaborare între na
țiuni.

Marele om de stat și întemeietor al 
Republicii Turce, Kemal Atatiirk, a 
acordat întotdeauna cea mai mare 
importanță stabilirii și dezvoltării de 
relații amicale foarte apropiate între 
țările balcanice și a dorit în mod 
sincer ca aceste relații să fie ridi
cate la un nivel superior de coope
rare mai strinsă in toate domeniile.

Stimate domnule președinte,
Din punct de vedere istoric. Uniu

nea Medicală Balcanică s-a născut în 
România și s-a dezvoltat de-a lun
gul deceniilor, devenind o organiza
ție medicală internațională de presti
giu. Uniunea noastră reunește perso
nalități de seamă ale vieții medicale 
din țările balcanice. Organizarea de 
întîlniri și schimbul de experiență în 
domeniul cercetării Științifice și, prac-.

Corintul prof. dr. M. Popescu-Buzeu
cercat popor român, pentru marile 
speranțe într-o pace și înțelegere 
oferite umanității, vă rog să permi
teți „veteranului" din fața dumnea
voastră să vă adreseze urările sale 
respectuoase de viață îndelungată și 
sănătate deplină pentru realizarea 
marilor idealuri în slujba cărora mi
litați cu atîta consecvență și pasiune 
creatoare de peste 50 de ani.

privind întărirea 
Balcani, neagresiunea, 
prin mijloace pașni- 

probleme litigioa-

Mult stimată tovarășă academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu,

Prin participarea dumneavoastră 
activă la viața politică internă și in
ternațională, prin prezenta dumnea
voastră prestigioasă la importante 
reuniuni științifice internaționale 
aduceți o contribuție excepțională la 
promovarea colaborării și instituirea 
unui 
gere

în 
vânt 
ședințe al Comitetului național ro
mân „Oamenii de știință și pacea", 
ați militat și militați cu toată fermi
tatea pentru unirea forțelor științi
fice ale umanității intr-o acțiune 
responsabilă pentru o lume a coexis
tentei pașnice, o lume fără arme și 
fără războaie.

climat de pace și bună înțele- 
între popoare.
calitatea dumneavoastră de sa
de renume mondial, de pre-

Stimate tovarășe președinte Nicolae 
Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Pentru întreaga dumneavoastră 

activitate pusă în slujba cauzei păcii, 
prieteniei și colaborării în Balcani 
și în întreaga lume; în semn de res
pectuos omagiu al organizației pe 
care o reprezint împreună cu prof. 
H. Altug, vă adresez rugățifritea. s&. 
binevoiți a accepta, tovarășe pre
ședinte și tovarășă. Elena, Ceaușescp,.,- 
Medalia Jubiliară a Uniunii Medica-, 
le Balcanice.

REZOLUȚIA
Conferinței pe țară a președinților consiliilor populare
(Urmare din pag. a II-a)
vitate să se respecte cu fermitate prevederile 
din hotărîrile de partid și legile statului, in
dicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, președintele repu
blicii.

X
în numele tuturor locuitorilor patriei noastre 

— români, maghiari, germani și de alte națio
nalități — al activiștilor din sistemul organe
lor locale ale puterii și administrației de stat, 
Conferința președinților consiliilor populare

exprimă adeziunea totală și aprobarea una
nimă față de politica externă a partidului și 
statului nostru și dă o înaltă apreciere con
tribuției hotărît-oare a secretarului general al 
partidului, președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la soluționarea marilor 
probleme ale contemporaneității, la înfăptui
rea idealurilor de libertate, independentă și 
progres ale popoarelor, la edificarea unei lumi 
a păcii, securității, înțelegerii și colaborării 
intre națiuni.

★
Participanții la Conferință exprimă vii mul

țumiri și profundă recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru îndrumările pre

țioase și sprijinul permanent acordat întregii 
munci a consiliilor populare. Conferința re
afirmă hotărîrea fermă a deputaților consi
liilor populare, a activiștilor organelor locale 
ale puterii de stat, a tuturor oamenilor muncii 
de la orașe și sate de a nu precupeți nici un 
efort pentru aplicarea întocmai a orientărilor 
stabilite de Conferința Națională a partidului, 
a indicațiilor cuprinse în cuvîntarea rostită la 
Conferința președinților consiliilor populare 
de secretarul general al partidului, președin
tele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
vederea înfăptuirii mărețelor obiective de dez
voltare multilaterală a patriei socialiste sta
bilite de Congresul al XII-lea al partidului.

- CONFERINȚA PE TARĂ A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE CHEAMĂ CONSILIILE 
POPULARE JUDEȚENE, MUNICIPALE, ORĂȘENEȘTI Șl COMUNALE, PE DEPUTAȚI, ÎNTREGUL POPOR să 
acționeze cu exigență și hotărîre pentru înfăptuirea integrală a Planului național unic de dezvoltare a țării 
pe acest an și pe întregul cincinal, pentru a asigura înflorirea și mai puternică a tuturor județelor și loca
lităților țării, mersul înainte al societății noastre pe calea socialismului și comunismului !

- CONFERINȚA CHEAMĂ PE TOȚI OAMENII MUNCII DIN INDUSTRIE să acționeze pentru dez
voltarea bazei de materii prime și energetice, pentru valorificarea superioară a tuturor resurselor și redu
cerea consumurilor materiale, pentru perfecționarea tehnologiilor, recuperarea și refolosirea materialelor, 
pieselor și subansamblelor I

— MUNCITORI, TEHNICIENI Șl INGINERI ! Acționați cu hotărîre pentru aplicarea în producție a 
cuceririlor revoluției tehnico-științifice, pentru perfecționarea organizării muncii, pentru trecerea la o nouă 
calitate, superioară, pentru o înaltă eficiență a întregii activități economice pe baza principiului autocondu- 
cerii și autogestiunii !

- CONFERINȚA CHEAMĂ ȚĂRĂNIMEA, PE TOȚI CEI CE LUCREAZĂ ÎN AGRICULTURĂ să mun
cească cu pasiune și spirit gospodăresc, să cultive fiecare metru de pămînt, să efectueze lucrări de cali
tate, pentru sporirea producției vegetale și animaliere, pentru înfăptuirea programelor de autoaprovizionare 
teritorială, pentru sporirea livrărilor la fondul centralizat al statului și creșterea, pe această cale, a nivelului 
de trai al celor ce muncesc I

— OAMENI Al MUNCII DE LA ORAȘE ȘI SATE ! Să acționăm cu toată energia pentru realizarea am
plului program de sistematizare a localităților, care va asigura crearea unui cadru superior de viață și 
civilizație pentru toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate I

- OAMENI Al MUNCII DIN UNITĂȚILE DE PROIECTARE Șl CONSTRUCȚII ! Depuneți toate efor
turile pentru realizarea integrală a planului de construcții de locuințe, pentru executarea de lucrări de 
cea mai bună calitate, contribuind astfel Ia îmbunătățirea continuă a condițiilor de trai ale celor ce mun
cesc din patria noastră !

- OAMENI Al MUNCII DIN UNITĂȚI COMERCIALE Șl PRESTATOARE DE SERVICII ! Acționați cu 
toată răspunderea pentru buna aprovizionare și servirea promptă a populației, pentru înfăptuirea progra
melor de dezvoltare a serviciilor, pentru promovarea largă a formelor moderne de comerț I

- CONFERINȚA CHEAMĂ PE OAMENII DE ȘTIINȚĂ, PE TOȚI CERCETĂTORII să-și intensifice 
eforturile în vederea soluționării prin forțe proprii a problemelor ce se pun astăzi în fața economiei națio
nale, pentru perfecționarea tehnologiilor, pentru sporirea contribuției la valorificarea superioară a resurselor, 
a tuturor bogățiilor patriei !

- LUCRATORI DIN DOMENIILE ÎNVÂȚĂMÎNTULUI Șl CULTURII 1 Puneți cunoștințele, priceperea, 
întreaga putere de muncă în slujba formării omului nou, constructor conștient al socialismului, pentru ridi
carea nivelului general de educație și cultură, de civilizație al tuturor cetățenilor țării de la orașe și sate!

— OAMENI Al MUNCII DE PE ÎNTREG CUPRINSUL PATRIEI I Acționați în spirit revoluționar, strîns 
uniți în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru transpunerea în 
viață a programelor de dezvoltare multilaterală a scumpei noastre patrii, pentru înfăptuirea cu deplin 
succes, prin munca noastră neobosită, a istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea și ale Conferinței 
Naționale ale partidului I Să facem totul pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comunism, pentru triumful cauzei păcii și colaborării internaționale I

MW/fl, CIT MÂI MULT CĂRBUNE!

Drumul cărbunelui in bazinul minier 
Rovinari

Foto : E. Dichiseanu

Angajamentul
minerilor din Rovinari

Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu

Adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii din Combi
natul minier Rovinari, întrunită 
pentru analiza modului in care s-a 
acționat in cursul anului trecut, a 
adresat TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, o telegramă prin care rapor
tează că in anul 1982 au fost extrase 
10.9 milioane tone de cărbune, cu 
peste 3 milioane tone mai mult.de- 
cit in 1981.

Minerii din acest bazin carbonifer 
își exprimă hotărirea de a acționa 
in lumina indicațiilor date la recenta 
consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R. cu cadre de conducere, spe
cialiști și muncitori din industria 
minieră și geologie pentru â valori
fica mai deplin . potențialul tehnic, 
experiența și capacitatea creatoare, 
astfel incit să dea țării cit mai mult 
cărbune și de calitate superioară. Hi 
se angajează să realizeze in acest an 
printre altele o producție netă su
plimentară în valoare de 10,8 mili

oane lei, să depășească planul pro
ducției de cărbune cu 54 000 tone, să 
execute suplimentar lucrări de des- 
copertă în volum de 1,5 milioane mc 

■steril, să crească indicele intens de 
funcționare a utilajelor de bază cu 
3 la sută față de nivelul planificat.

Ne facem o datorie de aleasă 
cinste — se subliniază în telegramă 
— să vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că noi, minerii din Rovinari, in 
frunte cu comuniștii, alăturindu-ne 
eforturilor entuziaste ale întregului 
popor, vom munci cu înaltă abnega
ție și dăruire pentru înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor complexe ce 
ne revin in acest an și în actualul 
cincinal, pentru traducerea în viață 
a istoricelor obiective stabilite de cel 
de-al XII-lea Congres și Conferința 
Națională ale partidului, pentru a 
contribui mai activ la asigurarea 
independenței energetice a țării, la 
înflorirea și prosperitatea neîncetată 
a scumpei noastre patrii, România 
socialistă.

Campania agricolă de primăvară 
a fost pregătită temeinic

Comitetul județean Constanța al 
P.C.R. a adresat tuturor comitetelor 
județene de partid, oamenilor mun
cii din agricultură chemarea la în
trecere pentru depășirea sarcinilor 
stabilite prin planul pe 1983. între 
alte obiective cuprinse în angajament 
se prevdde ca in 1983 să se obțină de 
pe cele 581 000 hectare teren agricol 
următoarele cantități de produse : 
2,4 milioane tone cereale, cu 530 000 
tone mai mult decit prevederile pia
nului. 124 000 tone floarea-soarelui. 
cu 7 000 tone peste plan, 425 000 tone 
legume și cartofi, cu 25 000 tone mai 
mult față de plan, precum și canti
tăți importante de fasole și struguri. 
Baza tehnico-materială de care dis
pune agricultura județului, hărnicia 
și priceperea cooperatorilor și meca
nizatorilor constănțeni, experiența 

'■ aciim'ulată 'de numeroase 1 unități;.
agricole constituie o chezășje»că?ian- . ..... ,....... . ,. __ ______ ,,, __

>■ gajamentelevor fi îndeplinite, Gum . . .. vire la dezvoltarea agriculturii și.jl . ..udgre ^„fpst rejj 
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agricole sint gafa să intre in 1 
„Acum ne aflăm in faza de 
tuire a utilajelor in agregate 
spunea tovarășul Traian Moraru, di
rectorul trustului S.M.A. De aseme
nea, cu sprijinul specialiștilor din 
unități se fac probele la toate mași
nile agricole. Concomitent, se con
stituie formațiile pe ferme sau pe 
grupe, se stabilesc taberele in cîrnp". 
Ce s-a făcut pentru ca mecanizatorii 
să muncească mai bine, la nivelul 
cerințelor menite să asigure îndepli
nirea angajamentelor ?

Sîntem invitați să vedem cum s-a 
organizat la S.M.A. Topraisar acti
vitatea de instruire a tuturor meca
nizatorilor din județ. în cadrul ac
țiunii de perfecționare profesională, 
mecanizatorilor, li s-au prezentat pa
tru -teme comune, care izvorăsc din 

■ sarcinile--cuprinse în cuvîntările to- 
șvarășulut Nieala'e- Ceaușescu cu pri-

brazdă. 
consti-

> — ne
cum am fost informați la direcția 
agricolă — este ca unitățile agricole 
să preia neîntirziat semințele repar
tizate, astfel incit, in momentul în
ceperii lucrărilor, să se poată lucra 
din plin la semănat.

Pregătirea sistemelor" de 
irigații Judetul Constanța dispune 
de o suprafață amenajată pentru 
irigat de 350 000 hectare, iar buna 
funcționare a sistemelor și a utila
jelor a fost luată in calcul atunci 
cind oamenii muncii din agricultura 
județului s-au angajat să obțină .și 
să livreze importante cantități de 
cereale și alte produse, Lucrările de 
întreținere și de reparare a siste
melor de irigații se desfășoară po
trivit grafjpului, As.țfgl, decolmatarea 
canalelor s-a făcpL'.m proporție de 
72 la . sută, ecițîpamCntul mobil de 
..j -.„fpșt reparat în proporție de 

----- ,—=------ ------ ------- ------- ---- , ..... "'rîgrcșitpre'țde pompare -I- 
agricultura județului Constanța pefi-’' "tea din urmă avîrid ca scop speciali- 90 ld stită. Doar lâ rhotopompe ltț- 

crările sînt întîr- 
ziate, reparîn- 
du-se numai 60 la 
sută din numărul 
prevăzut. Expe
riența celorlalți 
ani a demonstrat 
că obținerea de 
recolte mari la 
culturile irigate 
depinde în măsu
ră hotăritoare de 
efectuarea corec
tă a udărilor, 

evita unele gre- 
săvirșite în cei-

tru campania de 
primăvară ? Ce 
probleme trebuie 
rezolvate pentru 
a se obține re
colte mari, la ni
velul angajamen
telor luate ?

Stadiul la zi al 
lucrărilor de pre
gătire a utilaje
lor. semințelor, a 
sistemelor de iri
gații. precum și 
măsurile întreprinse pentru pregă
tirea profesională a tuturor celor care 
lucrează in agricultură constituie pri
mul pas, am putea spune făcut cu 
dreptul, in vederea bunei desfășu
rări a întregii activități de producție, 
în această privință s-ar putea da 
multe exemple. Vom aminti, pe scurt, 
realizările obținute in unitățile agri
cole din consiliul agroindustrial 23 
August, care, la rîndul lui, a chemat 
la întrecere toate consiliile agroin
dustriale din țară. Tovarășul Nicolae 
Rahău, inginerul-șef al consiliului, 
ne spunea că toate tractoarele și uti
lajele agricole au fost reparate, prin
cipalele forțe din unitățile agricole 
fiind concentrate acum la acțiunile . 
de fertilizare. Dealtfel, 90 la sută din 
suprafețele cu păioase au fost ferti
lizate cu îngrășăminte chimice, lu
crările fiind pe terminate în coope
rativele agricole Moșteni, Techir- 
ghiol, Tuzla și Costinești. în vederea 
sporirii producției de legume se lu
crează intens la producerea răsadu
rilor. Au și fost îhsămînțate 40 la 
sută din suprafețele destinate produ
cerii răsadului de tomate. La Agi- 
gea, Costinești. 23 August, ca și Ia 
fermele I.P.I.L.F. de la Moșteni, ac
tivitatea din legumicultura, in pofi
da frigului, se intensifică de la o zi 
la alta. Dar să vedem ce s-a între
prins, pe ansamblul județului, pen
tru ca lucrările agricole de primă
vară 'să se desfășoare în cele mai 
bune condiții.

În județul Constanța, de unde a pornit 
chemarea la întrecere adresată 

lucrătorilor din agricultură

Repararea tractoarelor și 
utilajelor agricole este’ practic’ 
terminată. Urmează să fie puse în 
funcțiune cîteva tractoare din cele 
două tipuri : U-800 și A 1800, pen
tru care industria nu a asigurat pie
sele
nea, sînt așteptate piese pentru gra
pele cu disciiri și tuburi pentru se- 
mănătorile de cereale 
rest

de schimb necesare. De ascme-

păioase. în 
toate tractoarele și utilajele

zarea mecanizatorilor în folosirea 
diferitelor utilaje. Exemplificările 
„pe viu" au fost făcute la secția Mo- 
vilița a S.M.A. Topraisar. S-a pus 
un accent deosebit pe cunoașterea și 
respectarea cu strictețe a tehnologii
lor specifice fiecărei culturi, a nor
melor de exploatare a utilajelor, fo
losirea cuplurilor de mașini, econo
misirea de combustibili și lubrlfianți. 
Prin urmare, toate tractoarele și uti
lajele agricole sint pregătite pentru a 
intra în brazdă, dar și mecanizatorii 
au fost înarmați cu temeinice cunoș
tințe pentru a le exploata așa cum 
se cere. în curînd ii vom vedea la 
lucru pe vastele terenuri care se in- 

, tind între Dunăre și Marea Neagră.

Semințe de calitate, dar 
care trebuie să ajungă mai 
repede în unitățile agricole, 
Sîntem la laboratorul pentru con
trolul semințelor. Xng. Constanța 
Nicolae ne-a spus că specialiștii 
laboratorului au fost în unitățile 
agricole pentru a lua personal pro
bele de semințe care urmau să fie 
analizațe. în felul acesta există ga
ranția că probele reprezintă cu ade
vărat calitatea semințelor ce vor fi 
folosite in campania de primăvară. 
Ce arată rezultatele de laborator ? 
Față de alți ani, semințele de floa- 
rea-soarelui — alese in întregime la 
masă — sînt de bună calitate. Au 
fost respinse 15 tone din cauza scle- 
rotiniei. Mazărea, în cantitate de 
1 335 tone, s-a încadrat în normele 
prevăzute și a fost repartizată uni
tăților. Din cele 930 tone semințe de 
in pentru ulei, 130 tone au avut o 
germinație sub 80 la sută, dar re
zervele care există satisfac atit ne
voile unităților agricole din județ, 
cit și transferul in alte județe, care 
se efectuează pe baza repartițiilor 
date de Ministerul Agriculturii. Pro
blema care se pune acum — așa

P'entru a se 
șeii și abateri 
lalți ani, în cadrul acțiunii de in
struire a cadrelor de specialitate din 
unitățile agricole din județul Con
stanța — acțiune la care au fost 
atrași cercetători de la I.C.C.P.tJ 
Fundulea — Călărași și stațiunile de 
cercetare din județ — un loc im
portant l-a ocupat tocmai aprofun
darea cunoștințelor în domeniul iri
gării. Ținindu-se seama de faptul 
că, in‘perioada de vîrf a udărilor, in 
sistemele • de irigații din județ se 
pompează zilnic cantități foarte 
mari de apă și că la irigarea unui 
singur hectar se consumă 2 000 kilo- 
wați-oră, s-a subliniat marea răs
pundere a specialiștilor pentru con
ducerea activității in acest domeniu. 
Prin planșe deosebit de sugestive au 
fost arătate cele măi indicate sche
me în udare, atît prin aspersiune, cit 
și pe brazde. în mod deosebit s-a 
insistat asupra problemelor legate de 
irigarea pe brazde a culturilor, sub- 
liniindu-se necesitatea nivelării tere
nurilor, pregătirii profesionale si 
stabilizării udătorilor, astfel incit să 
fie redus consumul de forță de mun
că. Ce ar mai fi de adăugat la acest 
capitol ? Faptul că nu-i suficient să 
pregătești sistemele de irigații și pe 
cei care lucrează in acest domeniu. 
Important este, totodată, să se asi
gure și să se permanentizeze numă
rul necesar de udători. Or, în multe 
unități agricole ..................
stanța această 
zolvată.

Aceste cîteva 
lele acestea la 
strează preocuparea organelor și a 
organizațiilor de partid, a organelor 
de specialitate, a tuturor oamenilor 
muncii din agricultura județului 
Constanța de a lucra cu răspundere, 
începînd cu primele zile ale cam
paniei de primăvară, pentru a ob
ține recolte mari, recolte la nivelul 
angajamentelor asumate in între
cere.

din județul Con- 
problemă nu-i re-

constatări făcute zi- 
fața locului demon-

Ioan HERȚEG

Activitate intensă in răsadnițele C.A.P. Codlea, județul Brașov Foto : D. Eugen
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Un maestru al peisajului românesc
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Dezvoltarea construcțiilor de locuințe 
- pe baza folosirii forțelor

si resurselor locale
Conferința pe țară a președinților consiliilor popu

lare a prilejuit, prin importanta cuvintare rostită la în
cheierea lucrărilor de tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
o sugestivă evocare a bogatului program de construc
ții realizat in perioada consecutivă reorganizării terito
riale și formării județelor - puternic factor de dezvol
tare armonioasă a tuturor zonelor și localităților patriei 
noastre. „Orașele și comunele patriei noastre - rele
va secretarul general al partidului - au devenit mai 
înfloritoare și asigură condiții tot mai bune de muncă 
și de viață pentru toți cetățenii".

Continuarea acestui vast program de construcții este 
strîns legată de cerințele generale ale eficienței econo
mice, ale valorificării depline a forțelor și mijloacelor, 
ale respectării normelor legale și prevederilor din pro
gramele adoptate. Ca și in alte domenii ale activității 
economice și sociale, practica demonstrează că au ob
ținut rezultate bune acele consilii populare care au a- 
plicat in mod constant principiile autoconducerii și au*

togospodăririi, care nu s-au limitat să caute justificări 
și să apeleze după ajutor „de la centru", ci au mo
bilizat forțele ți capacitatea creativă pentru a pune in 
valoare posibilitățile locale. Aceeași practică demon
strează că amplasarea și eficiența construcțiilor este 
nemijlocit legată de disciplină, de legalitate, de res
pectarea prevederilor schițelor de sistematizare, cerin
țe subliniate atît de pregnant la conferința pe țară. 
Și în această privință se poate spune că stilul de 
muncă al consiliilor populare se oglindește și in as
pectul unităților administrativ-teritoriale respective, in 
cit, cum și unde se construiește.

înfățișăm în convorbirea ce urmează experiența unui 
județ — Argeș — care, in ultima perioadă, se situează 
in mod constant pe locuri fruntașe în construcția de 
locuințe și în activitatea de sistematizare, iată cîteva 
date din bilanțul anului 1982 care confirmă susținerea 
făcută:

@ S-AU DAT IN FOLOSINȚA 4 030 APARTAMENTE, CU 113 MAI MULTE DECIT PREVEDERILE PLANU
LUI © CHELTUIELILE MATERIALE LA 1 000 LEI PRODUCȚIE AU SCĂZUT CU 12,38 LEI © MAI BINE DE JUMĂ
TATE DIN NUMĂRUL APARTAMENTELOR DATE IN FOLOSINȚA S-AU REALIZAT IN SISTEM INDUSTRIAL (DIN 
PREFABRICATE).

Detalii in legătură cu acest bilanț om solicitat tovarășului Gil. MARI
NESCU, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular Jude
țean Argeș.

—r Care considerați a fi „cheia" re
zultatelor meritorii obținute in județ 
in domeniul construcției de locuințe?

— La bâza reușitelor s-a aflat pre
ocuparea pentru înfăptuirea indica
țiilor conducerii de partid privind 
dezvoltarea capacității de producție 
a șantierelor, prin introducerea me
todelor avansate de construcții, creș
terea gradului de industrializare a 
lucrărilor și mecanizarea operațiuni
lor de finisaj. Dacă mențineam ve
chile procedee de lucru, care înglo
bau multă muncă manuală, n-am fi 
putut realiza volumul ridicat de con
strucții prevăzut în plan, n-am fi 
putut asigura ritmul sporit de azi 
al dărilor în folosință.

— In ce forme concrete s-a ma
terializat programul de modernizări?

— în primul rînd, am extins ca
pacitatea șantierelor de prefabricate 
pentru panouri de fațadă și de inte
rior, pentru parapeți de balcoane și 
terase, inclusiv pentru încăperi de 
băi gata echipate. Concentrînd acti
vitatea în asemenea șantiere de tip 
industrial — care furnizează elemen
tele componente pentru 52 la sută 
din numărul total al apartamentelor 
construite de noi — am reușit să 

productivitatea 
să asigurăm o 

calitate superioară.a lucrărilor. Con
strucția unui perete durează, de re
gulă, cîteva zile atunci cînd opera
țiunea se realizează direct pe sche
letul blocului. Cînd același perete 
se execută în șantierele dă pre
fabricate (unde există o dotare spe
cială), operațiunea durează doar 
cîteva ore. Cit privește cheltuielile, 
ele, sint de cîteva ori mai mici. Grija 
pentru eficiență a mers pină acolo, 
incit și aceste cheltuieli au fost 
mereu diminuate. Bunăoară, pentru 
a reduce consumul energetic, prefa
bricatele se realizează pe timp ră
coros in tunele din folie de polieti
lenă.

— Aminteați mai înainte de meca
nizarea operațiunilor de finisaj. De 
unde au fost procurate utilajele ne
cesare ?

— Preocupările pe linia moderni
zării producției au fost însoțite de 
creșterea gradului de autodotare a 
șantierelor. Constructorii de locu
ințe s-au dovedit astfel și buni con
structori de utilaje, de scule și dis
pozitive necesare în munca lori S-au 
realizat pe această cale pompe elec
trice de zugrăvit, mașini de frecat 
mozaic, aparate de tăiat și conteine- 
rizat geamuri ș.a. Merită consemna
tă și activitatea de recondiționară a 
pieselor de schimb de la utilajele

mărim substanțial 
muncii și, totodată,

aflate în folosință, activitate care, 
într-un singur an, a condus la eco
nomisirea unor repere in valoare de 
1,5 milioane lei.

— Preocupările pe linia autogos- 
podăririi au vizat și domeniul apro
vizionării cu materiale de construcții?

— Exista deja o tradiție in jude
țul nostru ca materialele de balas
tieră și agregatele de rîu necesare 
constructorilor să se asigure pe plan 
local. Ceea ce a intervenit nou in 
ultimul art cu sprijinul direct al 
consiliilor populare este procesul de 
apropiere a bazelor de extracție de 
locurile de producție, reducerea chel
tuielilor de transport al acestor ma
teriale și al prefabricatelor, reduce
rea consumului de carburanți.

în aceeași ordine de idei se înscrie 
și inițiativa realizării prin forțe pro
prii, pe plan lobai, a întregului ne
cesar de cărămizi pentru blocurile de 
locuințe ce se construiesc in mediul 
rural, cărămizi care se produc prin 
folosirea, la ardere, a combustibililor 
inferiori.

— Procesul de modernizare a avut 
în vedere și aspectele organizatorice 
ale muncii pe șantiere ?

— Nici nu era posibilă trecerea la 
formele noi, avansate de producție, 
fără îmbunătățirea organizării mun
cii formațiilor de lucru. S-a trecut 
astfel la specializarea șantierelor și 
a formațiilor pe categorii de lucrări. 
Ca atare. Trustul județean de con
strucții dispune astăzi de șase șan
tiere : 3 pentru structuri de rezis
tență, 1 pentru finisaj, altul peni.ru 
lucrări de instalații și un altul pen
tru lucrări mixte. în privința forma
țiilor, dacă in 1981 forța de muncă 
era dispersată în 427 formații etero
gene, astăzi forța de muncă este 

. concentrată în 282 formații profilate 
pe meserii — macaragii, izolatori, ti
nichigii, mozaicari etc. Reorganizarea 
muncii a fost însoțită de redistribui
rea sarcinilor între conducătorii de 
formații și funcționarii serviciilor 
operative din cadrul trusturilor. în 
acest fel, o serie de acte de birou, 
care privesc planificarea lucrărilor 
pe șantiere, repartizarea materiale
lor, a utilajelor și oamenilor etc — 
operațiuni care înainte ocupau o 
bună parte din timpul de muncă al 
maiștrilor și conducătorilor de for
mații — au trecut în sarcina birou
rilor funcționale de la trust.

— Care sint efectele acestor mă
suri ?

— Cel puțin două : a) folosirea, 
mai eficientă a timpului personalu
lui direct productiv, legarea sa mai 
strînsă de activitatea practică, in

vederea îndrumării muncii nu din 
birou, ci direct la fața locului, in 
mijlocul oamenilor ; b) punerea mai 
bine în valoare a capacității tehnice 
și organizatorice a personalului 
TESA de la trust, în vederea coor
donării unitare a lucrărilor de pe 
toate șantierele.

— Cum acționați pentru întărirea 
disciplinei pe șantiere — element de 
bază in desfășurarea întregii activi-, 
tăți ?

— Deși măsurile organizatorice Ia 
care m-am referit mai înainte au 
dus la o îmbunătățire sensibilă a 
stării de disciplină, avem în vedere, 
în continuare. folosirea tuturor 
pirghiilor muncii educative în vede
rea combaterii oricărei forme de ri
sipă, folosirii depline a timpului de 
lucru, tratării cu fermitate a cazuri
lor de superficialitate, de ignorare a 
parametrilor calitativi ai lucrărilor 
etc. — manifestări care, din păcate, 
mai apar pe șantiere. în paralel, 
ne-am propus să cuprindem în acest 
ah toți meseriașii șantierelor în 
cursuri de calificare și de creștere a 
calificării.

Alături de acțiunile educative și 
de creștere a gradului de instruire 
a oamenilor, avem în vedere folosi
rea mai eficientă a pirghiilor econo
mice. Ca atare, începind din acest 
an vom generaliza munca în acord 
global, retribuția fiind legată direct 
de rezultatele' productive, de reali
zarea la timp și în. condiții de cali
tate, a lucrărilor. r-

— Se poate vorbi șț -despre o altă, t 
latură a experienței cgnsi.litilui papu- .

■ Iar; 'bunăoară in direcția itonlucrafti'^ ' 
cu cetățenii pentru realizarea progra-' 
melor edilitare ?

— Conlucrarea cu cetățenii se 
realizează pe mai multe planuri, de 
la faza de proiectare pînă la cea de 
realizare propriu-zisă a construcțiilor. 
Nu există proiect 
cutat cu cetățenii 
sării blocurilor, a 
tăți comerciale și 
vicii, a folosirii 
clădiri.

care să nu fie dis- 
in privința ampla- 
dotării lor cu uni- 
prestatoare de ser- 
terenurilor dintre 

______ amenajării spațiilor verzi și. 
de joacă pentru copii etc. Iu privin
ța execuției, fiecare familie ce ur- 
mează să se mute în casă nouă ajută 
constructorii la o serie de lucrări 
care nu necesită o calificare aparte.

Buna experiență acumulată în sec
torul construcțiilor de locuințe ne 
dă încredere in realizarea integrală 
a planului și în acest an, punlnd ast
fel la dispoziția argeșenilor case mai 
multe și mai frumoase, așa cum cere 
in permanentă, constructorilor și 
consiliilor populare, conducerea 
partidului și statului nostru.
i

Gh. CÎRSTEA 
corespondentul „Scinteii
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Pînă acum două decenii „orașul" 
Urziceni avea pentru străini doar 
meritul că era un punct de reper așe
zat într-o buclă a șoselei pe care go
neau spre mare. Pentru localnici, mai 
important decit orizontul infinit al 
mării era țarcul’ tirgului săptămînal, 
„oborul" de vite din marginea ora
șului, care aduna țăranii din zecile 
de sate din împrejurimi. Veneau 
de-dimineață in lungi .procesiuni 
gind după ei vaci, boi, capre.

dis- 
tră- 

___ , . oi, 
porci, cite un măgar îndărătnic, giș- 
te și găini aduse în desagi. Pină Ia 
inundațiile din 1975 călătorul în drum 
spre mare mai putea face un 6curt 
popas .in piața tirgului, așezată, ca o 
vitrină multicoloră, chiar pe margi
nea șoselei : munți verzi de pepeni, 
bostani de sub pădurea „Bentului", 
grămezi de roșii, vinete, zeci de so
iuri de prune, ,mere, pere și, in ge
neral, toate produsele imaginabile pe 
care, din primăvară pină in toamnă, 
țăranii le scoteau din aspra dar dar
nica grădină a Bărăganului ca dintr-o 
mină cu rezerve inepuizabile.

în rest, orașul lîncezea pe margi
nea șoselei. Se mai „înviora" în 
cele douăzeci de cîrciumi care, in zi
lele de obor, își scoteau mesele afa
ră, sub ploaia de foc a soarelui din 
cimpie. Cind începeau ploile adevă
rate, toamna devreme, orașul deve
nea inaccesibil din cauza uriașelor 
hîrtoape și bălți ce-i dădeau înfăți
șarea de așezare lacustră. Lipseau 
gondolele.

Industria Urziceniului, pînă în 1967, 
se sprijinea pe picioarele subțiri ale 
unui atelier de cărămidă șt de fer
mentare a tutunului. Valoarea pro
ducției industriale pină în 1967 n-a 
trecut de 400 milioane, pentru ca, în 
1982, numai întreprinderile republi
cane să ajungă la 2,5 miliarde ! Mîn- 
dria orașului de azi, ridicat. Ia pro
priu și la figurat, din noroaiele tir
gului de altădată, este, desigur, în
treprinderea de ferite cu harnicul 
său colectiv de electroniștl, cu pro
dusele unei industrii de vîrf, desti
nate exportului. Comparațiile sint 
puerile : de la două ateliere, mai mult 
sau mai puțin meșteșugărești și o mică 
moară de ulei, la „Ferite", întreprin
derea de ulei din soia, întreprinderea 
pentru prelucrarea nutrețurilor con
centrate. întreprinderea de indus
trializare a sfeclei de zahăr, fabrica

de articole sportive și camping „Bă
răganul" (nouăzeci la sută din pro
ducție destinată exportului), fabrica 
de ceîamică. Amintirea tirgului de 
altădată se subțiază din ce în ce mai 
tare, ca șuieratul unui tren îndepăr
tat, trecut de mult printr-Una din 
gările verzi ale Bărăganului. Memo
ria celor de azi se încarcă la priza 
unei realități incomparabile cu tre
cutul, Chiar cel mai apropiat, căci 
saltul uriaș care a făcut ca de-a lun
gul idilicei albii a Ialomiței să în
ceapă a pluti fumul industriei lasă

8-ar putea spune că in acești trei
zeci de ani de teatru, animatorii, in- 
terpreții, scenografii și regizorii au 
constituit un fel de martor și cro
nicar colectiv al vieții și preface
rilor suferite de tirgul de odinioa
ră în cea mai semnificativă etapă 
din istoria sa. S-ar putea întocmi, 
avind în față repertoriul jucat în 
acești treizeci de ani. fișa unei in
teresante evoluții spirituale și poli
tice, căci, într-o formă sau alta, ro
lurile pe care spectatorii din Urzi- 
ceni le-au văzut intruchipate în a-

Cel mai important eveni
ment artistic al anului 1914 
a fost expoziția de pictură 
deschisă la 4 februarie în 
sala Esarcu de la Ateneu. 
Alături de lucrările mare
lui Ștefan Luchian. aflat la 
apogeul creației sale si deja 
imobilizat de o boală ne
cruțătoare. expunea un ti- 
năr coleg de breaslă — Ni
colae Dărăscu. Expoziția a 
marcat pentru tinărul, pe 
atunci, Dărăscu momentul 
unei depline afirmări pro
fesionale. al unei confrun
tări decisive. Ecourile suc
cesului deosebit de care 
manifestarea s-a bucurat 
pot fi descifrate și azi în 
cuvintele entuziaste cu care 
Tudor Arghezi saluta pre
zența lui Nicolae Dărăscu. 
„E facultatea lui de a deo
sebi lucrurile după culoare 
cum deosebește muzicantul 
valorile după rezonanță, 
scria Arghezi. El concepe 
și gîndește în culori. Dacă 
ar fi scris in loc să pic
teze, Dărăscu ar fi fost un 
poet strălucit al luminii".

Astăzi, după ce aproape 
șapte decenii s-au așternut 
peste rindurile argheziene, 
in acest februarie care 
marchează trecerea unui 
secol de la nașterea unuia 
dintre cei mai importanți 
pictori români, arta lui Ni
colae Dărăscu, integrată 
sistemului de valori al artei 
interbelice 1 
ajuns să fie, 
reprezentativă 
ca in care a 
Este epoca în 
de artiștii cu 
borat la înființarea, in 1918, 
la Iași a societății „Arta 
română" și, in 1937. la 
București a asociației 
„Arta", alături de Gheor- 
ghe Petrașcu. Camil Ressu, 
Ștefan Dimitrescu. Iosif 
Iser, J. Al. Steriadi. Ștefan 
Popescu și alții. Nicolae 
Dărăscu a contribuit la 
afirmarea strălucită a colo- 
rismului românesc In lu
crări, astăzi, adevărate re
pere antologice în istoria 
picturii românești.

Iar dacă intr-o primă pe
rioadă de formare — aceea 
a studiilor întreprinse la 
Școala de Belle-arte din 
București sub îndrumarea 
lui G. D. Mirea și Ipolit 
Strîmbu (1902—1906), iar 
apoi, începind din 1906. la 
Paris la Academia Julian 
și Academia de Arte Fru
moase (1907) — lucrările. în 
marea lor majoritate, sînt 
străbătute de o poezie dis
cretă, de freamătul aerian 
și luminozitatea specifice 
impresionismului, peisajele 
realizate cîțiva ani mai tîr- 

y^ziu la Vlaici-Olt — ample

și riguros construite — 
atestă cunoștințe artistice 
pe deplin asimilate. Căci, 
trebuie să o spunem, atras 
de la început de modalită
țile de expresie ale impre
sionismului, iar apoi de 
noutatea pe care o aducea 
în epocă pointillismul. Ni- 
colae Dărăscu a știut să 
nu-și limiteze creația la 
principii oarecum restricti
ve și să-și contureze, cu 
exigență și răbdare, propria 
viziune artistică. Sint in-

dinScolii de arte frumoase 
București. .

încă de la început, 
perioada călătoriilor prin 
Franța și Italia, de pe 
coastele Mediteranei sau de 
la Veneția și, mai tirziu, 
odată cu popasurile la 
Vlaici — Olt, unde se va 
retrage adeseori pentru a 
regăsi liniștea atît de ne
cesară creației, peisajul va 
alcătui pentru Nicolae Dă
răscu una din componen
tele esențiale ale creației.

din

100 de ani de la nașterea pictorului
Nicolae Dărăscu

românești. a 
în totalitate, 
pentru epo- 
fost creată, 
care, alături 
care a cola- ' N. DĂRĂSCU :

cărcate de semnificații in 
acest sens cuvintele pe care 
pictorul le repeta uneori : 
„Arta, 
făcută 
om și 
artist, 
centre 
formarea omului, meșteșu- . ,____  _____ . _
gul se poate învăța ori- Argeș sau din Deltă — i-au 
unde". Peregrinările prin 
lume au desăvîrșit forma
rea omului. Artistul Ni
colae Dărăscu, dotat cu ad
mirabile calități de colorist 
și desenator, și-a desăvîrșit 
continuu meșteșugul acor- 
dînd o deosebită și egală 
importantă tuturor aspecte
lor ce țin de practicarea lui 
de-a lungul întregului pro
ces de creație a fiecărei lu
crări. Practician strălucit al 
desenului, co'nceput ca un 
exercițiu de educare a sen
sibilității, Nicolae Dărăscu 
a ajuns, dealtfel, începind 
din 1942, profesor la cate
dra de desen artistic, a

arta adevărată este 
in primul rind de 

in al doilea rină de 
Contactul cu marile 
de cultură ajută la

exprimă, în contextul artei 
interbelice românești, a- 
c'eastă statornică pasiune 
pentru peisaj, cu un accent 
deosebit asupra peisajului 
marin. Și nu este lipsită de 
importanță, în acest con
text, nici menționarea călă
toriei pe care, în 1932. Dă
răscu a făcut-o de unul 
singur pe o ambarcațiune 
cu pinze și motor, realizată 
după planuri proprii, de-a 
lungul coastelor Atlanticu
lui și Mediteranei. Studiază 
cu acest prilej frumuseți ce 
apar și 
riațiile 
luminii, 
pasiune 
tinerețe
Veneția, cu aceeași înver
șunare cu care o va face 
mai tîrziu in Deltă, la Ghe- 
cet lingă Brăila sau la Con
stanța.- Dublate de un de
sen puternic, lucrări cum 
ar fi „Cherhana", „Geamia 
mică". „Bărci pe 
„Case la mare".
tătărăsc" și altele 
densitate a culorii, 
tate și o concepție monu
mentală in trasarea ansam
blurilor care a făcut pe unii 
comentatori să-i apropie 
pictura de rigorile artei 
cezaniene. Aceste lucrări, 
ca și peisajele realizate in 
București (trebuie men
ționată in mod deosebit 
o lucrare ca „Piața Tea
trului Național pe ploa
ie") sau, in ultimii ani 
ai vieții, în Bulgaria rețin 
atenția prin căldura, prin 
gravitatea cu care Dărăscu 
a abordat motive care-i

pier, odată cu va- 
infinitezimale ale 
pictează cu aceeași 
cu care a lucrat in 
la Saint Tropez și'

lagună", 
„Cimitir 
aduc o 

o gravl-

„Straaa din Tulcea stăteau aproape de suflet, 
de arta și niediul de idei 
care-i erau familiare. Sur
sele fertilizante ale artei 
începuturilor pot fi desigur 
recunoscute. Ele i-au des
chis în contextul artei in
terbelice românești un cimp 
experimental variat, posi
bilitatea de a ajunge la o 
sinteză personală. O sin
teză surprinzătoare prin 
imbinarea de spontaneitate 
și premeditare, de intuiție 
sensibilă și meșteșug solid 
însușit, respectat cu admi
rabilă consecventă. Djn pă
tate, o mare parte aj acestei 
munci artistice, cea mai 
importantă, aflată in ate
lierul artistului, a fost dis
trusă de bombardamente în 
timpul celui de-al doilea 
război mondial împreună 
cu o foarte importantă co
lecție de piese de rară va
loare muzeistică. Lucrările 
rămase, acelea care fac as
tăzi gloria muzeelor noas
tre, atestă însă adevăratele 
dimensiuni ale creației lui 
Nicolae Dărăscu.

Natura aridă, țărmurile în
sorite ale Dobrogei sau 
Mediteranei, cu mirificele 
reflexe, mereu schimbă
toare ale maselor lichide, 
frumusețea molcomă și atît 
de specific românească a 
satelor — nu numai de la 
Vlaici, ci și de la Curtea de
înfiorat privirea, au consti
tuit repere importante in 
alcătuirea unor lucrări re
marcabile prin finețea ob
servației, prin puterea de a 
stăpini întregul pînzei. de 
a-1 organiza in ansambluri 
impresionante prin armonia 
cromatică și echilibrul 
compozițional. Ele pun in 
lumină o sensibilitate vi
brantă față de realitățile 
din jur, un dialog cu 
ra statornicit în timp, 
cit odată cu fiecare 
călătorie.

Expresie a științei 
investiga complexitatea na
turii, pictura lui Dărăscu

natu- 
adîn- 
nouă

de a

Marina PREUTU
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ROMÂNIA—FILM prezintă

PLECAREA VLAȘINILOR
O producție a Casei de filme 5

Scenariul : Ioana Postelnicu, Mircea Drâgan — după romanul cu același 
titlu de Ioana Postelnicu. Decoruri : arh. Marcel Bogos ; costume : Ion 
Nedelcu ; muzica : Theodor Grigoriu ; montajul : Adriana lonescu ; su- 

Nipolae Ciolcă ; imaginea : Ion Marinescu ; regia : Mircea Drâgan. 
realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică 

„București"

unei piese, despre o pădure, inter- 
preții — profesori — și spectatorii 
— elevi au decojit un bun număr 
de copaci din pădurea autohtonă a 
Coșerenilor. De aproape douăzeci de 
ani încoace 
început să
Cuza, Iancu și în general un lung șir 
de eroi ai istoriei românești cu o re
zonanță vie în sufletele oamenilor : 
ceea ce înseamnă că teatrul din a- 
cest oraș al cimpiei române dă și 
el seamă. în felul său. de marile 
înnoiri ale acestei epoci. Pe pinza

însă, prin Urziceni au 
treacă mai des Horea,

O pasiune care-i unește
și îi înalță pe oameni

departe în urmă imaginea incredibilă 
a vechii așezări.

Orașul are, totuși, amintiri și 
încă trainice, durabile. Printre cele 
dinții sint acelea legate de intensa 
Iui Viață spirituală fiindcă, potrivit 
unei infailibile legi a compensației, 
urîtul cuibărit in săraca și monotona 
așezare din cimpie s-a văzut me
reu combătut de energia intelectua
lă a tinerelor ei generații, de gîn- 
dul frumos și nobil al unor oameni 
ce. demult, au pus aici bazele unei 
neîntrerupte activități culturale, ar
tistice. în afară de preocupările li
terare care au încolțit aici de mul
te decenii și ilustrate de un lung 
șir de nume cuprinse între, să zi
cem. A. Toma. poet notabil la în
ceputurile lui. reținut de E. Lovi- 
nescu, și prozatorul proeminent de 
astăzi. C. Țoiu — tradiția cultura
lă a Urziceniului se mindrește pe 
bună dreptate cu cei treizeci de ani 
de activitate teatrală de amatori des
fășurată cu o pasiune demnă' de toa
tă lauda și respectul datorat preo
cupării de a înfrumuseța, prin artă, 
viata unei colectivități de peste cinci
sprezece mii de oameni. De fapt,

însemnări 
despre Teatral popular 

ăin Urziceni

ani pe scenele mai mult sau 
puțin proprii ale orașului lor 
în strînsă concordanță cu li- 
generale de orientare ale vie-

DE LA C.E.C

A început 
înscrierea dobînzilor 

în libretele
de economii

înscrierea anuală a dobinzilor în 
libretele de economii materiali
zează unul din avantajele impor
tante acordate de Casa de Econo
mii și Consemnațiuni: sporirea su
melor depuse la C.E.C. prin dobinzi.

Unitățile C.E.C. au început să 
înscrie dobînzile cuvenite titulari
lor pentru, depunerile efectuate 
pină la data de 31 decembrie 1982 
pe libretele de economii cu do
binda, cu dobindă și ciștiguri, cu
dobindă și ciștiguri în autoturisme, 
pentru turism și pentru cumpăra
rea de locuințe proprietate perso- 

. nală.
In legătură cu modul în care se 

efectuează înscrierea dobinzilor in 
libretele de economii, Casa de E- 
conomii și Consemnațiuni preci-

!
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cești 
mai 
sint 
niile _ 
ții lor. „Imediat după revoluție — 
spune profesorul Vasile Ichim — 
ne-am urcat pe scenă, in cadrul u- 
nei formații artistice a sindicatului 
C.F.R. între 1948—1959 jucam piese
le indicate în acea epocă". Epocă 
in care, între altele, actorul, chiar 
amator, își suspenda adesea replica 
așteptind. plin de respect, ca un a- 
numit spectator din primul rind 
să-și încheie importantul său hohot 
de rîs, după care spectacolul con
tinua cu și mai multă însuflețire. 
S-au jucat de atunci drame și co
medii, piese într-un act ori mai 
multe și nu cu puține eforturi pen
tru asigurarea condițiilor de joc. a 
decorului adecvat ; pentru decorul

decorului în care profesori. învăță
tori, ingineri, medici, muncitori, teh
nicieni și funcționari au jucat perso
naje istorice sau eroi ai prezentu
lui sint zugrăvite chipul unei nobi
le pasiuni și, deopotrivă, biografia 
spirituală a întregii așezări ialomi- 
țene. Cu Horea. Avram Iancu. Ale
xandru Ioan Cuza și aîți iluștri e- 
roi români, Urziceniul a trăit timpul 
marilor revoluții, al unirii, al pre
facerilor istorice în acord intim cu 
tumultul de care însuși orașul în
cepea, treptat, să fie cuprins. E- 
vocind frumos ..acest timp interior, 
spiritual, la conturarea căruia inimo
șii și talentații artiști amatori din 
Urziceni au contribuit într-o măsu
ră însemnată, profesorii Anatol 
Pavlovschi și Vasile Ichim. „vetera
nii" Teatrului popular din Urziceni, 
începeau de fapt să alcătuiască o 
istorie, din păcate încă nescrisă, a 
vieții culturale și spirituale a Ur
ziceniului. Spre teatru au venit în 
acești ani toate profesiunile orașu
lui. inclusiv cele mai noi, cu ade
vărat revoluționare pentru configu
rația ăcestor locuri. Sigur, sufletul 
acestei activități rămîn profesorii și

învățătorii care și-au apărat și păs
trat vechea și nobila vocație de 
dascăli, de îndrumători spirituali in 
pofida complexității de azi a me
seriei lor atît de multiplu solici
tate. în școală și in afara școlii. Ei 
sint interpreți, regizori, scenografi, 
dar și animatorii și propagatorii cul
tului pentru teatru in rîndul tinere
lor generații, printre foștii lor e- 
levi. azi electroniști la „Ferite", in
gineri, tehnicieni, muncitori calificați 
în tînăra industrie a orașului Ur
ziceni. Descoperă, printre aceștia, 
veritabile noi talente cum ar fi. 
dintre ultimii sosiți excelenta in
terpretă a domnișoarei Nastasia sau 
a Ancăi din Năpasta : Silvia Pel- 
lea. cu o surprinzătoare putere dra
matică în dificilul rol din piesa lui 
Caragiale, un rol în care ea alter
nează admirabil tonalitățile siguran
ței și hotărîrii cu ale insinuării și 
duplicității puse în serviciul obse
dantului țel cave o acaparează. Ală
turi de ea, interpretul Iui Ion, Geo 
Militaru propune într-o creație au
tentică. riguros gindită și ilustrată, 
un personaj memorabil care ne-a 
făcut să ne gîndim la neuitatul Emil 
Botta. Dealtfel o bună practică a 
Teatrului popular din Urziceni a sta
tornicit legături strinse. permanen
te cu teatrele profesioniste bucu- 
reștene, cu mari actori care, dera 
lungul timpului, s-au aplecat cu dra
goste și solicitudine asupra preocu
părilor artiștilor amatori. Printre cei 
dinții mari artiști cu care legătu
rile celor din Urziceni au fost strîn- 
se se numără Lucia Sturdza Bu- 
landra. directoarea „Municipalului", 
care a stat îndelung de vorbă cu 
ei, sfătuindu-i, îndrumîndu-i, insu- 
flindu-le curaj. Explicația acestei le
gături permanente nu constă în o- 
bligația activității culturale extra- 
teatrale a actorilor profesioniști, ci 
in altceva : în seriozitatea Interesu
lui pentru teatru, în pasiunea au
tentică a amatorilor care iubesc a- 
ceastă artă nu ca un mijloc, even
tual pentru a „fura" altora gloria 
Ori succesul, ci ca pe un scop in 
sine căruia i se dăruiesc cu o ad
mirabilă dezinteresare. O pasiune 
care unește oamenii, îi înalță și-i 
înfrumusețează.

C. STANESCU

conomii și Consemnațiuni 
zează:

Sucursalele și filialele 
precum și agențiile C.E.C. 
nești înscriu in tot cursul 
dobinda cuvenită titularilor 
depunerile efectuate pe libretele de 
economii la care dobinda se acordă 
in numerar și care sint menționa
te mai sus.

în unitățile C.E.C. sint afișate 
simbolurile libretelor de economii 

de numere 
pentru care

C.E.C., 
orășe- 
anului 
pentru

I
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Frații Năsturel
De mici copii — acum sint 

băieți mari, in clasa a IX-a și, 
respectiv, a VlI-a — pe frații 
Sorin și Cătălin Năsturel din Tg. 
Jiu l-a pasionat mecanica. Sin- 
guni-singurei, și-au meșterit tot 
felul de jucării. Apoi — după 
cum aflăm din „Gazeta Gorju- 
lui“ — cei doi frați au devenit 
„vedete" ale cercului de jocuri 
mecanice de la Casa pionierilor 
și șoimilor patriei din localitate. 
Au cîștigat numeroase con
cursuri „de specialitate", far 
anul trecut s-au situat pe primul 
loc la concursul național „Start 
spre viitor", cu o lucrare pe cit 
de originală, pe atît de actuală : 
centrală eoliană.

Acum, frații Năsturel zo
resc încheierea a două noi lu
crări : o centrală pusă in func
țiune de forța valurilor și o sta
ție de irigare acționată de forța 
vintului.

Poveste 
adevărată

...,.Șl cum vă spuneam, cînd 
am auzit fîș-fiș, am pus pușca 
la ochi, am așteptat pînă cind 
dlhania s-a apropiat la cîțiva 
păși, am apăsat pe trăgaci și 
l-am dat peste cap. Am pus iar 
pușca la ochi, am apăsat iar pe 
trăgaci și l-ăm pus și pe al doi
lea cu burta-n sus. Și iar am 
pus pușca la ochi și a căzut și 
al treilea".

...Poveste vinătoreaseă. Si așa 
este, numai că de data aceasta 
— după cum aflăm din ziarul 
„Informația Harghitei" — este 
vorba de o poveste absolut ade
vărată, iar cel care a răpus trei 
lupi din cite un foc este paznicul 
de vinătoare Kovâcs Găspăr din 
Dealu. $i mfii aflăm că nu e sin
gurul ochitor strașnic, pentru că 
un alt paznic de vinătoare, 
Fiildp Gâza din Simonești. a ră
pus șl el doi lupi, iar al treilea 
s-a salvat fugind ca din... pușcă.

Se zice că și cumetrii lupi au 
aflat de isprăvile celor doi și nu 
i-au mai vizitat. Deocamdată.

Martor ocular
O caroserie de camion părăsi

tă ; un schelet de gater ; un mo
tor de camion ; 
acoperișul ciuruit ; 
timplărie gata să 
șească...

Inventarul unor _____ __
nepăsării făcut de' un redactor 
aț ziarului „Pentru socialism" la 
C.A.P, din Șomcuta Mare, jude
țul Maramureș. Intrebîndu-l pe 
președintele C.A.P. de ce zac 
toate aceste bunuri ale obștii așa 
cum zac, președintele i-a răs
puns că de vină a fost o... fur
tună de astă-vară, care le-a de
teriorat. Același redactor a făcut 
o vizită și la... domiciliul pre
ședintelui și l-a fost mai mare 
dragul cum i-a văzut casa, șura, 
curtea și toate acareturile fru
mos lucrate și bine gospodărite. 
„Pe aici n-a trecut furtuna de 
astă-vară ?“ — l-a intrelîflt___
gul nostru de breaslă pe pre
ședinte. „Ba a trecut și 
stricat și mie cite ceva, 
le-am reparat imediat".

un șopron cu 
un atelier de 

se prăbu-

mostre ale

pre-

coZe-
mi-a 

dar
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simbolurile libretelor 
(primele două grupe 
menționate pe libret) 
unitatea respectivă efectuează în
scrierea. dobînzilor.

Venind în sprijinul 
lor, Casa de Economii 
națiuni a luat măsuri 
înlesnească înscrierea 
prin deplasarea la unitățile C.E.C. 
din mediul sătesc a personalului 
de la sucursale și filiale. în același 
timp, depunătorii de la sate au po
sibilitatea de a preda libretele la 
unitățile C.E.C. existente in aceste 
localități, care Ie trimit pentru în
scrierea dobinzilor unităților C.E.C. 
unde se țin fișele de cont ale libre
telor respective. La depunerea li
bretelor, titularilor li se eliberează 
adeverințe de primire, urmind ca 
după înscrierea dobinzilor, titulari
lor respectivi să le fie restituite 
libretele care le aparțin. Este im
portant .de reținut ca depunerea li
bretelor pentru înscrierea dobinzi
lor se poate face și la unitățile 
poștale, precum și la cooperativele 
de credit autorizate să efectueze 
operații C.E.C.

începind cu data de 1 octombrie 
a fiecărui an, unitățile poștale-, 
efectuează restituiri numai din li
bretele de economii în care a fost 
înscrisă dobinda pe anul precedent 
Pentru restituirea de sume după 
această dată din libretele in care 
nu s-a înscris dobinda pe anul pre
cedent, depunătorii se 
unităților C.E.C., unde 
și înscrierea dobinzilor 
de economii.

Stimulent permanent 
mină sporirea numărului depunăto
rilor lă C.E.C., dobinzile acordate 
pe toate instrumentele de economi
sire (libretele de economii de toate 
felurile, conturile curente persona
le și obligațiunile C.E.C. cu ciști
guri) au fost majorate cu un pro
cent începind cu data de 1 ianua
rie 1983, in baza Decretului nr. 458 
al Consiliului de Stat,

depunători- 
și Consem- 
menite să 
dobinzilor

vor adresa 
pot solicita 
în libretele

care deter-
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În pas alergător
Control obișnuit al traficului 

rutier la o intersecție din Bu- 
cium-Iași. Este oprit pe dreapta 
și autoturismul condus de An
drei Z. Pină să Vină agentul de 
circulație, AZ. a rupt-o la să
nătoasa, luind-o drept peste 
cimp. Pe moment — aflăm din 
ziarul „Flacăra Iașiului" — a- 
gentul de circulație a rămas 
„blocat", dar a pornit și el, pas 
alergător, după fugar. Benefi
ciind de o pregătire fizică mai 
bună, l-a ajuns pe A. Z. și l-a 
adus la mașină, după care s-a 
constatat că se urcase la volan 
sub influența alcoolhlui. Și-o fi 
zis el la început „Sic... c-am 
fugit !“, dar și omul in uniformă 
albastră: „Sic... că te-am prins!". 
Trei luni de zile de-acum înco
lo, cu 
n-o să 
Sic !

permisul suspendat, A.Z. 
mai aibă motive de fugă.

Ce mai pierde 
cite unul...

Că mai poți pierde un porto
fel sau un obiect oarecare, mai 
treacă-meargă, dar să pierzi un 
porc de peste o sută de kilogra
me, asta nu e la îndemina ori- 

1 cui. Și totuși, după cum aflăm 
din gazeta mehedințeană „Vii
torul", dintr-un camion care cir
cula. prin comuna Rogova s-a 
pierdut un porc. Presimțind, 
probabil, ce-l așteaptă, „pasage
rul" a sărit pe șosea. A fost 
„recuperat" de tehniciană ve
terinară Violeta Almăjanu, care 
l-a „cazat" la C.A.P. în aștep
tarea păgubașului. Care păgubaș 
nu știm cum s-o fi descurcat la 
destinație cu un „pasager" lipsă.

Nu era 
căciula lui

Aflăm din ziarul „Zori noi" că 
într-o seară trei tineri din Su
ceava fredonau refrenul melo
diei „Asta e căciula mea".

— Ba nu-i a ta ! Nici a lui, 
nici a celuilalt — le-a spus un 
om in uniformă albastră.

Cei trei — V. Dascălu, C. Bel- 
cescu și Romeo Maftei — care 
purtau căciuli una mai frumoa
să ca alta, nu l-au contrazis pe 
omul legii, dar nici n-au putut 
să-i răspundă la întrebarea : 
„Ale cui sînt căciulile ?“. Le 
luaseră de pe capul „apropitari- 
lor", pîndiți pe străzi lătural
nice. Nici la alte întrebări n-au 
mai putut răspunde, simțin- 
du-se cu... musca pe căciulă.

Rubrică realizată de 
Petre POPA
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului

(Urmare din pag. I)
înmînînd scrisorile de acreditară, 

SAMUEL AKUNA MPUCHANEa 
transmis președintelui Nicolae 
Cecușescu, guvernului și poporului 
Republicii Socialiste România calde 
salutări frățești din partea președin
telui Republicii Botswana, Quett 
X. J. Masire, a guvernului și poporu
lui Botswanei.

In cuvîntarea. prezentată de amba
sador se relevă conlucrarea dintre 
Republica Botswana și România pe 
plan bilateral, sub'linlindu-șe că „ță
rile noastre au făcut progrese in sta
bilirea. domeniilor cooperării".. După 
ce se evidențiază, faptul că s-au rea
lizat legături pe tărîm politic, eco
nomic și cultural, este exprimată 
speranța că . aceste relații vor fi a- 
șezate pe baze mai stabile, prin în
cheierea unbr acorduri de colaborare 
economică, tehnică și comercială, 
aflate in atenția guvernelor celor 
două -țări. Este reliefată, de aseme
nea, conlucrarea dintre Botswana -și 
România pe arena mondială, în ca
drul O.N.U., al altor foruri interna
ționale, precum și al mișcării țărilor 
nealiniate. ■ ■ .

In cuvintare sînt exprimate mul
țumiri președintelui Nicolae 
Ceaușescu, guvernului și-poporului 
României' „pentru sprijinul -acordat 
Botswanei și celorlalte state din pri
ma linie, precum și mișcărilor de. e- 
liberare . in lupta lor împotriva a- 
partheidului și opresiunii rasiale din 
Africa australă".

Republicii Botswana
Primind scrisorile . de acreditare, 

președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru mesajul transmis 
și, a adresat, la -rîndul său, un salut 
călduros și cele mai bune urări 
președintelui Republicii Botswana, 
guvernului și poporului Botswanei.

In cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se arată că, acționînd 
pe multiple planuri pentru a asigu
ra edificarea cu succes a operei de 
construcție socialistă, România so
cialistă desfășoară, totodată, o amplă 
activitate pe arena internațională. Se 
subliniază că țara noastră militează 
cu fermitate pentru o politică de 
pace și colaborare, pentru așezarea 
raporturilor dintre state pe prin
cipii. de - deplină egalitate, respect 
al independenței și suveranității na
ționale, neamestec în treburile in
terne și avantaj reciproc, pentru 
lichidarea subdezvoltării și instau
rarea noii ordini economice in
ternaționale, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezar
mare, în primul' rind la dezar
mare nucleară, pentru soluționa
rea’tuturor conflictelor și diferen
delor dintre state numai și numai pe 
cale pașnică.

In cuvintare se relevă, de aseme
nea, că „România — care dezvoltă 
relații de .colaborare .cu toate statele 
lumii — acordă o deosebită atenție 
întăririi prieteniei și conlucrării cir 
țările africane, cu toate țările îri 
curs.de-dezvoltare și nealiniate. Spri
jinim lupta popoarelor din Africa 
australă pentru independență na

țională, libertate și drepturi democra
tice, pentru eliminarea definitivă a 
politicii imperialiste, colonialiste, 
neocoloriialiște, de discriminare ra
sială și apartheid".

Subliniindu-se; în continuare, evo
luția raporturilor dintre cele două 
țări, în cuvintare se spune: „Consta
tăm cu satisfacție că relațiile dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Botswana se dezvoltă pozitiv 
— ceea ce răspunde intereselor de 
progres ale celor două popoare, 
cauzei păcii și colaborării în întrea
ga lume. Apreciez că există posibili
tăți pentru o dezvoltare mai pronun
țată a colaborării dintre cele două 
țări pe tărîm economic, tehnic, știin
țific și in alte domenii de interes 
comun. Totodată, să întărim conlu
crarea pe plan internațional în lupta 
pentru cauza păcii, independenței na
ționale, destinderii și înțelegerii în
tre națiuni".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat ambasadorului Republicii Bot
swana succes in îndeplinirea misiunii 
ce i-a fost încredințată.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, a avut loc o 
convorbire cordială între președin
tele Nicolae Ceaușescu și ambasado
rul.Samuel Akuna' Mpuchane.

La solemnitate și -convorbire au 
participat tovarășii Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor .externe, și Du
mitru Apostoiu, secretar prezidențial 
și al Consiliului de Stat.

Tovarășului YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 

Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei vâ adresez, 
in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu 
personal, cele mai calde felicitări și urări de succes în activitatea neobosită 
pe care o desfășurați pentru afirmarea și înfăptuirea drepturilor naționale 
legitime ale poporului palestinian.

Sentimentele de caldă prietenie ale poporului român față de poporul 
palestinian și sprijinul nostru consecvent față de cauza sa dreaptă își găsesc 
reflectarea in strinsele raporturi de colaborare și solidaritate statornicite între 
Partidul Comunist Român și Organizația pentru Eliberarea Palestinei, In 
contribuția Republicii Socialiste România la rezolvarea justă și trainică a 
problemelor din Orientul Mijlociu, la soluționarea problemei palestiniene, în 
conformitate cu interesele fundamentale ale poporului dumneavoastră, ale 
păcii și colaborării în zonă și în întreaga lume.

Exppim și cu acest prilej, hotărîrea noastră fermă de a dezvolta și adinei, 
în spiritul convorbirilor și al documentelor convenite la nivel înalt, raportu
rile de prietenie și' solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei, dintre cele două popoare ale noastre, în 
interesul comun, al cauzei unității forțelor antiimperialiste de pretutindeni, 
al independenței, securității și păcii in lume,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări 
a Armatei și Flotei maritime militare sovietice

I
I COTIDIAN.

relatări din scrisorile cititorilor
o-

Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a victoriei din 
februarie 1948 a oamenilor muncii din Cehoslovacia

t V

Cu prilejul celei de-a 35-a aniver
sări a victoriei din februarie 1948 a 
oamenilor muncii din Cehoslovacia, 
ambasadorul acestei. țări ■ la Bucu
rești, Josef Simon, a organizat 
miercuri o gală de filme, urmată de 
un cocteil.

Au luat parte tovarășii Ion Pățan, 
membru al Comitetului POlitic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul a- 
provizionării tehnico-materiale. și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, președintele părții.> române în 
Comisia mixtă guvernamentală rp-

mâno-cehoslovacă de colaborate 
economică și tehnico-științifică, Ni
colae Gâvrilescu, ministrul turismu
lui și sportului, Maria Groza, ad
junct ăl ministrului afacerilor ex
terne;' membri ai conducerii altor 
ministere și instituții centrale, re
prezentanți ăi unor organizații de 
masă și obștești, oameni de știință și 
cultură, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, alți membri ai corpului diplo
matic. (Agerpres)

Vizita unei delegații de tineret din R. D. Germană
La invitația Comitetului Central 

al Uniunii Tineretului Comunist, o 
delegație a Consiliului: Central ■' al 
Tineretului Liber German (F.D.J.) 
din R.D. Germană, condusă de Egon 
Krenz. • prim-secretat ăl C.C. ăl 
F.D.J., efectuează o vizită pentru 
schimb de experiență în țara. noas
tră.

In cadrul convorbirilor care an 
avut loc Ia Comițetul Central al 
U.T.C. au fost relevate raporturile 
de;' prietenie și’ colaborare dintre 
Uniunea Tineretului Comunist și ti
neretul Liber German, dintre tine
retul din România și tineretul 
din R.D. Germană, care se dez
voltă in spiritul relațiilor de priete
nie dintre cele două partide, țări 
și popoare, al înțelegerilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al Partidului Socialist Unit, din Ger
mania, președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane.

Cu acest prilej s-a realizat un 
larg schimb de informații și expe
riență referitor la preocupările ac
tuale ale organizațiilor de tineret 
din cele două țări. S-a exprimat do*

rința U.T.C. și F.D.J. de a-și spori 
aportul, împreună cu tinăra genera
ție . progresistă și democratică de 
pretutindeni, la lupta popoarelor 
pentru pace, dezarmare, indepen
dență, democrație și progres social, 
pentru edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

PROGRAMUL l
îl,00 Telex
11,05 Viata școlii. Cum realizăm educa

ția materialist-științifică în școală 
și. in familie ? Dezbatere.

11.35 Desene animate
11,45 Film serial : „Enola Gay“.
12.30 Pași de viață lungă
16,00 Telex
16,05 Școala satului, școală pentru sat.
16.20 Studioul tineretului
17.35 Magistrala albastră. ■ Reportaj reali

zat pe șantierul Canalului Dunăre-
, Marea Neagră *
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea economică
20.35 Doinitori de cîntec românesc.
20.50 Lumea contemporană și confruntă

rile de idei. Ce se ascunde In spa
tele propagandei anticomuniste

21,10 Serial științific : Corpul uman
21.30 Meridianele cântecului
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal .
20,20 Concertul orchestrei simfonice a 

. Radlotelgviziunii.
22,00 Telejurnal

Cu prilejul celei de-a 65-a ani
versări a Armatei și Flotei maritime 
militare sovietice, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, E. M. Tia- 
jelnikov, a oferit miercuri o recepție.

Au participat general-colonel 
Constantin Olteanu, ministrul apără
rii naționale, Ion Ștefănescu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Maria Groza,

★ ■=,
Cu ocazia celei de-a 65-a aniver

sări a Armatei și Flotei maritime 
militare sovietice, la Monumentul 
eroilor sovietici din Capitală a avut 
loc, miercuri dimineața, solemnitatea 
depunerii unor coroane de flori din 
partea Ministerului Apărării Națio
nale și Consiliului popular a! muni
cipiului București.

Totodată, a fost depusă O coroană 
de flori din partea Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

Au participat general-locotenent 
Victor fStăncuIescu, adjunct al minis
trului apărării naționale. Dumitru 
Necșoiu, vicepreședinte al consiliului

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, activiști de partid și de stat, 
membri ai conducerii Asociației de 
prietenie româno-sOvietice, generali 
și ofițeri superiori, alte persoane 
oficiale.

Au luaț parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
atașați militari, membri ai corpului 
diplomatic. (Agerpres)

*■
popular municipal, generali și ofițeri 
superiori, reprezentanți ai Ministe- 
lui Afacerilor Externe.

Au fost de față E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, căpitan de rangul I D. M. 
Terentiev, atașat militar aero și na
val al U.R.S.S. în țara noastră, mem
bri ai ambasadei. Au fost, prezenți 
Atașați militari acreditați ia Bucu
rești.

în cursul zilei de miercuri au fost 
depuse coroane și jerbe de flori și Ia 
monumentele și Cimitirele ostașilor 
sovietici de la Herăstrău, Jilava și în 
alte localități. (Agerpres)

• „Pîine bună în fabrică nouă" 
— așa își începe scrisoarea cores
pondentul nostru voluntar Dumitru 
Păpușoiu - care ne vestește că la 
Tg. Frumos s-a construit o modernă 
fabrică de pîine. Ea are o capaci
tate de 30 de tone pîine în 24 de 
ore. „O fabrică așteptată de local
nici — încheie el — ca pîinea 
caldă !"

® „Printre cei mai buni gospo
dari din comuna Baia, județul Tul- 
cea - ne scrie V. Nicolae - se nu
mără și crescătorul de animale Ni
colae Suflaru. Anul trecut, el a li
vrat la fondul de stat, pe bază de 
contracte, o tonă de carne, 1 200 li
tri lapte, 360 kg lînă. In acest an 
și-a propus să sporească numărul 
oilor la 150, iar cantitățile de pro? 
duse contractate cu statul să fie de 
două ori mai mari". Tot de două 
ori mai mare îi va fi și cîștigul I

® Cititorul nostru Florea Tistulea- 
sa ne informează despre lăudabila 
inițiativă a cooperatorilor din Recea, 
județul Argeș : „Cultivînd cu răchi
tă un teren impropriu agriculturii, 
oamenii de aici au început să îm
pletească... venituri tot mai mari. 
Din cele 5 milioane de lei obținuți 
în ultimul an, trei milioane au fost 
încasați pe producția la export". 
Intr-adevăr, o inițiativă de... mili
oane 1

® „In noul centru civic al comu
nei Cornu, județul Prahova - ne 
scrie Ion Lupescu — s-au dat în fo
losință un dispensar medical și un 
punct farmaceutic. Tot aici s-a înăl
țat un bloc de locuințe pentru 
cialiști, prevăzut la parter cu 
tăți comerciale, și prestări de 
vicii".

® Intr-una din zilele trecute, 
tavian Mitran de la Inspecția
Stat pentru Protecția Muncii ne-a 
anunțat că nu s-a primit nici o co
municare din nici un județ privind 
producerea vreunui accident de 
muncă. Asemenea vești să tot au
zim de 365 de ori pe an I

® Cetățenii cu gospodării indivi
duale dintr-o porțiune lăturalnică de 
pe raza comunei Corbeni, județul 
Argeș, nu aveau acces spre... șosea
ua mare, din care cauză fiecare bă- 
tea potecă pe unde nimerea și se

spe- 
uni- 
ser-

Oc- 
de

cinema
© Plecarea Vlașinilor : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15, MELODIA (12 06 88) — 9: 11.15; 
13,30: 15,45: 18: 20.15, MODERN (23 71 01)
— 9: 11.15: 13,30: 13.45: 13: 20.15.
O Comoara : COSMOS (27 54 95) — 
9,30; 11.30; 13,30: 15,30: 17,30: 19.30. FE
RENTARI (80 49 95) — 15,30; 17,30: 19,30, 
MIORIȚA (14 27 14) — 9: 11.15; 13,30; 
15.45: 18: 20.
© Ochi de urs : VICTORIA (16 26 7ă)
— 9.30: 11.30: 13,30; 15.45: 18 : 20,
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,13: 13,30;
15,43: 18: 20.15.
• Patima : PROGRESUL (23 94 10) — 
15.30: 17.30: 19.30. ,
@ întoarcerea la dragostea dinții s 
CENTRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18 : 20.0 Nea Marin miliardâr S DACIA 
(50 35 94) — 9: 11.13: 13.30: 15.45; 18: 20. 
@ Mama — 9: 11; 13.15: Bicicleta — 
15.30; 17.43: 20 : TIMPURI NOI
(15 6110).0 Sindromul : STUDIO (59 53 13) — 10; 
12,30; 15: 17,30: 20, CIULEȘTI (17 55 46)
— 9: 12: 16: 19.
@ Popeye marinarul — 9: 10,45: 12,30; 
14,15: 16, Quo vadis, homo sapiens — 
17,45: 19.30 : DOINA (16 33 38).
® Raidul vărgat : ARTA (21 31 86) — 
9: 11: 13: 13: 17,15: 19.30.
© Agonia : CAPITOL (16 29 17) — 9; 
12.30; 16: 19,15, FAVORIT (45 31 70) — 
9,15; 12,30: 16,30: 19.30. GRIVrfA
(17 08 58) — 9; 12: 16: 19.
@ Clinele : SALA MICA A PALATU
LUI — 17,15: 20. SCALA (11 03 72) — 
9,30: 12.13: 15:' 17.30: 20.
© Acel minut, acea secundă : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15,30: 17.30: 19,30. 
O Ali-Baba și cei 40 de hoți : TOMIS 
(21 49 46) — 8.45: 11,30: 14.15: 17: 19.45. 
© Oglinda spartă : UNION (13 48 04)
— 9,30; 11,30; 13.30: 13,45; 18; 20.

Ieri, la Bacău :
A început Gala națională 
a recitalurilor dramatice

Cronica
Miercuri au avut loc la București 

convorbiri Intre Gheorghe Caranfil, 
ministrul industriei chimice, și Gheor- 
ghi Pankov, ministrul industriei chi
mice din Republica Populairă Bul
garia.

Cu acest prilej au fost trecute în 
revistă realizările obținute pe linia 
colaborării și cooperării româno-bul- 
gare în domenii ale industriei chimice 
și au fost evidențiate noi căi de creș
tere a acestora. A fost semnat, tot
odată. un protocol care prevede in
tensificarea colaborării țehnico-știin- 
țifice și a schimburilor de mărfuri.

zilei
împlinirea a 200 de ani de Ia naș

terea lui Stendhal a fost marcată la 
Universitatea din București prin- 
tr-iin simpozion, care a prilejuit 
prezentarea Unor comunicări științi
fice privind Creația marelui scriitor 
francez.

Au participat reprezentanți ai con
ducerii Universității bucureștene, 
cadre didactice universitare, cercetă
tori științifici, studenți.

Au fost prezenți Marcel Beaux, 
ambasadorul Frănțel in Republica 

; Soțialiștă. . România, și membri , ai., 
'ambasadei.;....

(Agerpres)

stricau mari suprafețe de teren. 
După cum ne scrie S. V. Nicolae, 
primăria le-a venit în ajutor și, îm
preună cu oamenii, s-a amenajat un 
drum care-i leagă de comună, de 
lume.

0 „Dacă aveți prilejul să treceți 
prin Drăgășani - ne scrie munci
torul Ionel Stătioiu - faceți un scurt 
popas și în gara de aici. Merită 
osteneala, pentru că, in afară de 
serviciul ireproșabil al ceferiștilor, de 
ordinea și curățenia ca de farma
cie, sala de așteptare, împodobită 
cu flori, creează o ambianță plăcu
tă, reconfortantă".

® „De la cîțiva copii care au în
ceput să deslușească în satul Riul 
Alb, județul Dîmbovița, tainele abe
cedarului în 1883 - ne scrie Vasi- 
le Neagu - s-a ajuns acum la sute 
de elevi. Și dacă atunci nu exista 
nici un local de învățămînt, astăzi 
funcționează trei școli și trei gră
dinițe. Toate au îmbrăcat straie de 
sărbătoare cu prilejul jubileului de 
100 de ani". Mulți înainte !

0 „De la Babele la Peștera se 
ajunge acum în numai 8 minute — 
ne scrie Gh. Bogasiu, secretarul pri
măriei din Bușteni. Aceasta, datori
tă dării în folosință a unei teleca- 
bine pe un traseu de 2 611 metri. 
Capacitatea de transport a teleca- 
binei este de 350 de persoane pe 
oră ".

O In satul Valea Pomilor, din co
muna Șamșud, județul Sălaj, ființa 
odinioară o mică stațiune balneară.. 
Primarul comunei, Francisc Szilaghi, 
anunță că oamenii de aici și-au 
propus să contribuie și ei prin mun
că voluntar-patriotică pentru a rea
duce stațiunea la viață. O inițiati
vă pe cît de frumoasă, pe atit de 
sănătoasă 1

® In timp ce mînca un compot 
de vișine, eleva llie Simona din Brăi
la s-a trezit în linguriță cu o mone
dă de 1 leu. A căutat-o și pe a 
doua și a dat peste una de... 3 lei. 
Cazul ni-l semnalează coresponden
tul nostru voluntar Profil Dascălu, 
care ne face și precizarea că res
pectivul compot cu vișine și... monezi 
poartă marca fabricii Zagna Vădeni 
- Brăila. Ca să se știe !

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 24 

februarie, ora 20 — 27 februarie, ora 20. 
In țară : Deși temperatura aerului va 
crește începlnd din nordul tării, vremea 
va fl rece, geroasă noaptea, la Începutul 
intervalului. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin în sudul țării. Innorări mai 
accentuate se vor produce în regiunile 
nordice în a doua parte a intervalului, 
unde vor cădea ninsori locale. Viatul 
va sufla slab pînă la moderat, cu uncie

intensificări în nordul șl estul tării din 
sectorul nord-vestic. ^Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse1 între minus 15 și 
minus 5 grade, izolat mai coborîte în 
primele nopți, cele maxime vor fi cu
prinse între minus 7 și plus 3 grade, 
local mai ridicate. Ceață locală cu de
punere de chiciură. In București : Vre
me rece la început apoi in încălzire. 
Cerul va fl variabil, mai mult senin. 
Vîntul va sufla moderat. Temperaturile 
migime. vor.Ji.cupriȚișș în,tre minus 10. 
și minus .5 'grade,' cele maxime vor 
oscila între" ;;niihuș" f[jș£-plus 3 gradC^ț1 
Ceață slabă 'dimineața'?. (Ileana Miliăila; 
meteorolog de serviciu).

La Bacău a început 
ieri Gala națională a 
recitalurilor dramati
ce, manifestare cultu- 
ral-artistică de presti
giu organizată de 
Consiliul Culturii fi 
Educației Socialiste, in 
colaborare cu Asocia
ția oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale 
și muzicale și organele 
locale, in cadrul Festi
valului național „Cin- 
tarea României". Afla
tă la cea de-a l-a edi
ție, gală a intrunlt in

orașul lui Bacovla ar
tiști reputați din 14 
centre ale tării, intre 
care Cluj-Napoca, Ti
mișoara, Constanta, 
Brașov, Botoșani, Ora
dea și din Capitală.

Timp de trei zile 
(23—25 februarie), ei 
vor prezenta pe scena 
Teatrului dramatic din 
localitate recitaluri șl 
spectacole teatrale. De 
asemenea, a avut loc 
la Tescani un colocviu 
cu tema „Criterii de

evaluare a actului tea
tral" la care au luat 
parte actori, drama
turgi,. critici de teatru, 
oameni de cultură și 
artă. Gala națională se 
va încheia cu un spec
tacol al laureaților și 
cu două recitaluri ex
traordinare susținute 
de actrița Silvia Po- 
povici și de actorii 
Teatrului dramatic din 
localitate. (Gheorghe 
Baltă, corespondentul 
„Scinteii".)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT 0 SPORT ® SPORT • SPORT © SPORT

IERI. IN ȘA1SPREZECIMILE „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL

Competifia surprizelor nu-și dezminte tradiția
® O echipă din campionatul județean elimină o divizionară „A" © Calificate: treisprezece formații 
din divizia „A", una din „B" și... Auto Timișoara © Duminică — „optimile” de finală © Universi

tatea Craiova joacă simbătă

• Bunul meu Vecin Sam : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11.30: 14; 16,30: 19.
• Despărțire temporară : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15: 12.30: 16;
19.15, FEROVIAR (50 51 40) — 8.45;
11,30; 14.15: 17.13; 20, FLAMURA 
(85 77 12) — 9: 12,15: 16; 19,15.
• Piedone Africanul : BUZEȘTI
(50 43 58) — 9; 11.30: 14.15: 17: 16.30.
© Pe căi nelegale : CULTURAL 
(83 50 13) — 0; 1145; 13.30; 15,45; 18;
20.15.
© Războiul Stelelor t DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) - 14: 16.30; 19.15.
• Expresul colonelului Von Ryan : 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11.30: 14; 
16,45:’ 19,30, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
11,15: 13.30: 15.45: 18: 20,15.
• Amnezia : FLACĂRA (20 33 40) —
15,30: 17,30; 19.30.
• Competiția : FLOREASCA (33 29 71)
— 8.45: II: 13.15; 15.30: 17.45Î 20.
• Marea evadare : GLORIA (47 46 75)
— 9: 12,151 16: 1945.
© Combinația s POPULAR (35 15 17) — 
15 * 17 15’ 19,30.
• imperiul contraatacă: LIRA (31 71 71)
— 9.30: 12: 15.30: 18.30.
© Pe aripile vintului : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) - 9.30; 14.30: 18.30,
• Cavalerii teutpni; MUNCA (21 50 97)
— 10: 13: 16: 19.
© Domnul miliard : PACEA (60 30 85)
— 15.30: 17.30: 19.30.
• Acel blestemat tren blindat : VII
TORUL (11 48 03) — 13, St): 15,30; 17,30; 
19.30.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Caligula — 19,30: (sala Ate
lier) : Intre patru ochi — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab.

Solist : Joachim Grubich (R.P. Po
lonă) — 19.
© Radioteleviziuneâ română (14 68 00, 
str. Nuferilor, Studioul de concerte) : 
Concert simfonic. Dirijor : Ion Baciu 
— 19,30.
0 Opera Română (13 18 57) : Don 
Quijote — 18.
@ Teatrul de operetă (14 80 11) : Po
veste din Cartierul de Vest — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Menajeria de sticlă — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe — 19. O Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 19; (sala 23 August) ; Un pahar 
cu sifon — 19.O Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : La 
50 de ani ea descoperea marea (pre
mieră) — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a lui Arhimede — 19,30. 
© Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru) : Karamazovii — 18,30.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Zidarul — 19,30.
© Teatrul „Fantasio" din Constanța 
(sala Savoy a Teatrului „C. Tănase"): 
Șlagăre În— revenire — 19,30.
© Ansamblu! „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Cintăm du drag Ia oameni 
buni — 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Se caută un cîntăreț — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Victoria, 50 58 65) : Stela, stelele 
și Boema — 16; Frumdsul din pădurea 
Zăpăcită — 19,30.
0 Teatru! „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 14; Cădere liberă — 19.
• Teatrul . „Țăndărică" (15 23 77) :
Anotimpurile mliizului — 18: (sala
Teatrului „Ion Vasilescu") : Punguța 
cu doi bani — 10.
© Circul București (1101 20) : 
Muppets... la circ — 19,30.
0 Teatrul de estradă a! Armatei 
(13 60 64, sala C.C.A.) : Veselia are 
cuvintul — 19,30.

Sub genericul „Daciadei", ieri s-au 
disputat meciurile din cadrul „16- 
imilor" de finală ale „Cupei Româ
niei" la fotbal, etapă în care au de
butat și echipele din divizia „A".

Iată rezultatele tehnice înregistra
te: Constanța: Portul — Sportul stu
dențesc București 0—3 (0—3); Ca
racal : Sportul muncitoresc — Pe
trolul Ploiești 0—3 (0—1); Cehu Sil- 
vaniei: Silvana — F.C. Bihor Oradea 
1—2 (1—0); Rădăuți: Metalul — 
Steaua București 0—2 (0—0; după 
prelungiri); Moldova Nouă: Minerul
— S.C. Bacău 0—1 (0—0); Bacău: 
Letea — F.C. Constanța 1—3 (1—2); 
Lipova: Șoimii — F.C.M. Brașov 0—2 
(0—1); Cluj-Napoca: Universitatea — 
F.C. Argeș Pitești 0—3 (0—1); Bra
șov: Tractorul — C.S. Tirgoviște. 2—1 
(1—0); Piatra Neamț: Celuloza — 
Chimia Rm. Vilcea 0—2 (0-0); Ti
mișoara: Auto — Jiul Petroșani 1—0 
(1—0); București: Progresul Vulcan
— F.C. Olt 1—0 (0—0);BrăiIa: Dina
mo București — Politehnica Iași 3—1 
(1—0); Sibiu: Universitatea Craiova
— A.S.A. Tg. Mureș 3—2 (0—0); Plo
iești: Chimia Brazi — Corvinul Hu
nedoara 0—1 (0—0); Sighișoara: Me
talul — Politehnica Timișoara 0—2 
(0-1).

Echipele învingătoare s-au calificat 
pentru optimile de 'inală, programa
te, pe terenuri neutre, duminica, 27 
februarie.

TIMIȘOARA: Notații de la marea surpriză
„Cupa României" la 

fotbal nu și-a dezmințit 
nici in acest an supra
numele de „competiție 
KO“ a sportului cu ba
lonul. rotund. Performe
ra este de această dată 
echipa din campionatul 
județean Auto Timișoa
ra. ajunsă in această 
fază a competiției in 
urma unor victorii me
ritorii — unele obținute 
in fața unor divizionare 
„B", printre care Strun
gul și Rapid Arad. Echi
pa din orașul de pe 
Bega s-a pregătit exem
plar pentru intîlnirea de 
ieri cu divizionara „A“ 
Jiul Petroșani și ceea ce 
foarte puțini sperau — 
poate numai jucătorii, 
antrenorii și, bineînțe
les, cei mai infocați su

porteri timișoreni — s-a 
intimplat : „buturuga
mică" s-a calificat pen
tru „optimile" „Cupei 
României". Este, după 
cite cunoaștem, o per
formanță probabil unică 
ta noi pină acum, ca o 
echipă „de județ" să se 
califice intr-o fază su
perioară a acestei popu
lare competiții. Cit o 
privește pe Jiul, să men
ționăm că această divi
zionară „A" și anul tre
cut a fost eliminată sur
prinzător — de Minerul 
Certej (din divizia „C“)l

Partida, urmărită de 
peste 3 000 de specta
tori, in ciuda gerului 
și a vintului, s-a carac
terizat printr-o luptă a- 
cerbă pentru victorie.

Dind dovadă de o am
biție rar intilnită și a- 
plicînd o tactică de joc 
adecvată (mingi la firul 
...zăpezii, marcaj strict), 
tinerii fotbaliști timișo
reni, antrenați de tinărul 
antrenor Gheorghe Chi- 
miuc, au ciștigat cu 1—0 
(1—0) prin golul înscris 
in minutul 17 de mijlo
cașul lonescu. Iată for
mația care a obținut 
această performanță : 
Corec I — Scorobete. 
Mițco, Corec II, Dosan 
— lonescu,. Mihallovici, 
Horvat — Voderniciar, 
Cioca, Tangner. (Au mai 
jucat Hard și Pescaru).

Ceatar IOANA 
corespondentul „Scinteii"

PROGRAMUL „OPTOULOFT

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 23 FEBRUARIE 1983

Extragerea I : 39 33 8 2 36 1
Extragerea a Il-a : 19 9 21 29 38 44

Așadar, duminică 27 februarie, se vor desfășura, conform tragerii la 
sorți efectuate încă din luna ianuarie, următoarele partide din „optimi" :

• Petrolul Ploiești — F.C.M. Brașov
• Steaua București — Corvinul Hunedoara
® Dinamo — Chimia Rimnicu Vilcea
• F.C. Constanța — F.C. Argeș
• F.C. Bihor — Tractorul Brașov
• Universitatea Craiova — Auto Timișoara (meciul se joacă simbătă)
• S.C. Bacău — Sportul studențesc
• Poli Timișoara — Progresul Vulcan
Localitățile (neutre) in care se vor juca aceste meciuri urmează să 

fie stabilite de către echipe in comun acord.

Universiada de iarnă ’83
Miercuri dimineața, în centrul in

teresului celor ce urmăresc întrece
rile Universiadei de iarnă 1983 din 
Bulgaria au stat, clin nou, piftiile 
muntelui Vitoșa, pe care s-au desfă
șurat ultima probă la schi fond mas
culin (ștafeta 4x10 km) și primele 
probe ale concursului de schi alpin 
(coboririle).

Curn era de așteptat, ștafeta schio
rilor fondiști s-a încheiat cu victoria 
sportivilor sovietici (Iuri Borodavko, 
Vladimir .Mazalov, Vitali Malkin și 
Mihail Devetiarov), cronometrați cu 
timpul total de 1 h 51’18”4/10. Echipa 
României (Cisla Atila, Gyula Kiss, 
Vasile Bejenariu și Ion Lungociu) s-a 
situat pe locul 9 (cu 2 h 00’53”2/10), 
fiind urmată de formațiile Franței, 
Poloniei, Elveției și Italiei.

Cu un rezultat mai puțin așteptat 
s-a încheiat proba feminină de cobo- 
rîre ; două schioare, ambele din Ce
hoslovacia, Jana Gantnerova și Olga 
Charvatova, s-au clasat pe primul 
loc, fiind cronometrate cu același 
timp : l’12”82/100. Proba masculină 
de coborire a revenit elvețianului 
Denis du Pasquier (l’07”95/100). Pri
mul dintre schiorii români a fost Vili 
Podaru, cu timpul de l’09”84/100.

Proba de perechi din cadrul com
petiției de patinaj artistic a fost 
cîștigată de cuplul Neli Cetvorkina, 
Viktor Teslia (U.R.S.S.).

Astăzi se încheie proba individua
lă masculină de patinaj artistic (in 
care patinatorul român Vasile A- 
drian pornește de pe poziția a șa
sea in programul liber ales) și au 
loc ștafeta fete 3X5 km, slalomul 
uriaș feminin și biatlonul 20 km.

© în ultimul meci al zilei, 
în turneul de hochei pe gheață 
al Universiadei de iarnă, U.R.S.S. 
a ciștigat' în fața Finlandei cu 
7—1 (3—0, 3—1, 1—0). în urma
acestui rezultat clasamentul, celei 
de-a doua grupe preliminare arată 
astfel : 1. U.R.S.S. — 4 puncte ; 2.
România — 2 puncte ; 3. Finlanda — 
0 puncte.

Echipele U.R.S.S. și României vor 
juca în turneul pentru locurile 1—4, 
formația noastră urmînd să întil- 
ncască vineri Cehoslovacia, iar sim
bătă Japonia.

© ÎNAPOI la avioa
nele CU ELICE? Crl2â da 
energie i-a determinat pe con
structorii de avioâne să caute 
noi căi de creare a unor aparate 
mai economicoase deoit actualele 
aeronave dotate cu motoare cu 
reacție. Una dintre aceste căi se 
dovedește a fi reîntoarcerea la 
avioanele cu elice, dar o elice 
de construcție nouă, cu palete 
curbate ca niște seceri, care per
mit atingerea unei viteze egale 
cu cea a avioanelor actuale cu 

, reacție (900 km pe oră), Consu
mul de carburant fiind cu 30 Ia 

| sută mai redus. După cum scrie 
revista italiană „Europeo", pri- 

,'mele modele la scară redusă de 
'avioane cu o astfel de elice au 
fost încercate cu succes de că
tre specialiști francezi. Intr-o 

fază avahsată se află si. specia
liștii japonezi. Mai există încă 
și probleme nerezolvate, printre 
care se nufnără și aceea a zgo
motului, mult mai mare în ca
zul avioanelor cu elice cu palete 
curbate decit în cazul reactoa- 
relâr. O altă problemă este pu
terea limitată a motorului pre
văzut cii 0 astfel de elice.

9 „DANSUL” CRIS
TALELOR. Un tînăr cercetă
tor de la Institutul de chimie 
din orașul Gorki (D.R.S.S.) a 
observat că, sub influența sur
sei de lufnină â microscopului, 
cristalele artificiale se compor
tă în mod neobișnuit, ca și cum 
ar căpăta viață, răsucindu-se și 
incovoindu-se pentru a reveni 
la forma inițială după stingerea 
luminii. Repetînd experiența cu 

mănunchiuri de fire de cristal; 
nu mai groase decit un fir de 
păr, specialiștii au remarcat 
aceleași fenomene. La o sursă 
de lumină mai puternică, firele 
delicate se apropiau și se înlăn- 
țuiau, pentru ca imediat după 
stingerea becului să se îndepăr
teze unui de altul. Cel mai pu
ternic reacționează cristalele Ia 
lumina infraroșie. în cele .din 
urmă, specialiștii au ajuns Ia 
concluzia că acest fenomen, ne
cunoscut pînă acum, este deter
minat de absorbirea de către 
cristale a energiei luminoase. 
Se âpreciază că fenomenul Își 
vâ putea găsi aplicarea in nu
meroase domenii.

® ESCALADA VIO
LENTEI. Teama. de criminali
tate a cuprins întreaga societate 

D
americană. Aproximativ 45 la 
sută din americani nu au curaj 
să iasă seara neinsoțiți din casă. 
Potrivit unui sondaj realizat de 
institutul „Gallup" în rindul a 
1 555 persoane, 72 la sută din fe
mei se tem să circule noaptea 
pe străzi. In rindul bărbaților, 
procentl.il este de 26 la sută. Zia
rul „New York Times", care 
publică rezultatele sondajului, 
relevă că 16 Ia sută din cei 
chestionați au afirmat că nu se 
simt in siguranță nici noaptea în 
locuințele lor. Potrivit institu
tului „Gallup", rezultatele son
dajului au evidențiat faptul că 
situația reală in domeniul crimi

nalității în S.U.A. este cu mult 
mai gravă decit o arată cifrele 
oficiale. Pe de altă parte, un 
studiu publicat Ia New York de 
poliția locală arată că aproape 
un sfert din cele 1 832 de omuci
deri comise în 1981 in marea me
tropolă americană sînt legate di
rect sau indirect de stupefiante.
• „BOLNAV-ROBOT" 

PENTRU STUDENȚII ME- 
DICINIȘTI Un profesor de la 
Facultatea de medicină din 
Tokio a pus Ia punct un bolnav- 
robot, capabil să simuleze

simptomele citorva zeci de ma
ladii. în „anatomia" robotului, 
destinat in principal studenți
lor în medicină, se află montați 
numeroși emițători, transforma
tori, scheme integrate și micro
procesoare care pot produce, la. 
comandă, temperatura, presiu
nea arterială etc. Studenții tre
buie să supună robotul unor a- 
nalize diverse pentru ca, în fi
nal, să stabilească diagnosticul.

• CEL MAI MIC MA
MIFER DE PE PĂMÎNT 
a fost descoperit în Thailanda. 
Numele științific ce i s-a dat 
este „Craseonycteris thonglongi". 
Minianimalul este un liliac. 
Greutatea lui atinge doar două 
grame, iar lungimea — numai 
trei centimetri, din care un cen- 
tiriietru capul și doi centimetri 

trupul. Pînă acum el a fost 
identificat exclusiv în zona Sei 
Yok. din apropierea riului 
Kwai. în timpul zilei, el stă 
ascuns în peșteri, iar la vînă- 
toare iese numai seara. Se hră
nește cu insecte.

® BOROBUDUR RES
TAURAT CU AJUTORUL 
COMPUTERULUI. Celebrul 
templu budist din Borobudur 
(Java) urmează să fie deschis 
publicului vizitator săptămîha 
aceasta, după o activitate de 
restaurare de 10 ani. la care au 
contribuit sute de specialiști și 
un... ordinator. Sarcina restau
rării nu a fost ușoară, in primul 
rind deoarece s-a constatat că 
un număr de peste 10 000 dale 
de piatră care alcătuiau, inițial. 

construcția dispăruseră sau erau 
împrăștiate prin localitățile și 
plantațiile de orez din împreju
rimi. Alte 300 000 plăcute ce for
mau diverse mozaicuri au tre
buit să fie înlocuite, iar multe 
statui ale lui Budha, din totalul 
celor 504 existente în versiunea 
originală, a templului, au trebuit 
restaurate. Specialiștii care au 
condus lucrările de restaurare 
— inițiate de guvernul indone
zian. cu sprijinul UNESCO — 
smt unanimi in a aprecia că ac
tivitatea le-a fost în mare mă
sură facilitată de computer, mai 
ales în ceea ce privește stabi
lirea locului fiecărui bloc sau 
dală de piatră în ansamblul ge
neral al construcției. S-a calcu
lat chiar că, fără sprijinul 
„robotului", lucrările de restau
rare ar fi putut dura încă șas'> 
...decenii.

procentl.il


Inițiative și acțiuni în sprijinul
Mesaj de prietenie adresat președintelui încheierea lucrărilor sesiunii

dezarmării și păcii
României din partea șefului statului 

srilankez
SUEDIA : „Opriți cursa înarmărilor !“

STOCKHOLM. — „Nit există o 
sarcină mai importantă decit anu
larea planurilor N.A.T.O. de am
plasare a rachetelor nucleare ame
ricane în țările vest-europene“, a 
declarat Jarriet Otterloo, președin
ta secției din Gotteborg a „Ligii 
internaționale a fbmeilor pentru 
pace și libertate". Din inițiativa a-

cestei organizații, în 26 de țări ale 
Europei se vor strînge semnături 
pe apelul „Opriți cursa înarmări
lor !“. Inițiatorii campaniei, care 
începe in acest an, au anunțat că 
apelul va fi semnat de un milion 
de partizani ai păcii din Europa 
și S.U.A., după care va fi depus 
la Comandamentul N.A.T.O. din 
Bruxelles.

CANADA : Petiție cu 900 000 semnături
OTTAWA. — Consiliul Păcii, creat 

în provincia canadiană Quebec — 
a anunțat, la Montreal, că a adre-1 
sat primului ministru al țării. Pierre 
Elliott Trudeau, o petiție purtind 
900 000 de semnături, prin care se 
cere guvernului să-și onoreze pro
misiunea de a acționa împotriva 
cursei înarmărilor — relatează a- 
genția France Presse. De aseme-

nea, reprezentanții consiliului au 
relevat, la o conferință de presă, 
că primului ministru, ministrului 
de externe și ministrului apărării 
le-au fost adresate, din partea a- 
cestui organism, telegrame cerind 
anularea oricărui acord încheiat de 
Canada cu privire la testarea de 
armament nuclear american pe te
ritoriul canadian.

GRECIA : „Nu — bazelor militare străine I"
ATENA. — Cîteva mii de persoa

ne au participat marți, la Salo
nic. la o demonstrație organizată 
împotriva prezenței bazelor milita
re americane pe teritoriul Greciei. 
Demonstrația, relatează agenția 
France Presse, a avut loc la ini
țiativa „Comitetului pentru pace al

sindicatelor muncitorilor și func
ționarilor din Salonic". în context, 
agenția franceză de presă aminteș
te că negocierile greco-americane 
asupra viitorului statut al celor pa
tru baze militare ale S.U.A. exis
tente pe teritoriul elen au fost în
trerupte la 5 februarie, urmind să 
fie reluate la finele lunii in curs.

NORVEGIA : Inițiative 
împotriva amplasării 

noilor rachete nucleare 
în Europa

OSLO. — Comitetul Executiv al 
Partidului Muncitoresc Norvegian — 
de opoziție — a adoptat, după cum 
relatează agenția Norinform. o 
strategie în domeniul dezarmărilor, 
preconizînd, intre altele, încetarea 
tuturor pregătirilor pentru desfășu
rarea noilor rachete nucleare ale 
N.A.T.O. in Europa occidentală și 
continuarea negocierilor dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. în problema eu- 
rorachetelor și după anul 1983. Tot
odată, comitetul se pronunță pen
tru înghețarea, la nivelul actual, a 
tuturor tipurilor de arme nuclea
re. pentru interzicerea cercetărilor 
militare, a producției și desfășură
rii de noi arme și sisteme de arme.

Propunerile Comitetului Executiv 
urmează să fie examinate și de alte 
compartimente ale Partidului Mun
citoresc. precizează Norinform. în 
acest sens, agenția menționează că 
mai există peste 30 de inițiative 
similare înaintate comitetului, in 
care se cere să nu fie desfășura
te in Europa occidentală noile ra
chete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune. Aceasta, apre
ciază Norinform, demonstrează că 
baza de masă a partidului se pro
nunță in favoarea respingerii ra
chetelor S;U.A.

COLOMBO 23 (Agerpres). — Tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
i-a fost adresat un mesaj de priete
nie, împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de 
progres și prosperitate pentru po
porul român prieten, din partea pre
ședintelui Republicii Democratice So
cialiste Sri Lanka, Junius Richard 
Jayawardene. Apreciind în mod deo
sebit politica independență și de pace

promovată de șeful statului român, 
președintele R.D.S, Sri Lanka a dat o 
înaltă apreciere cursului ascendent, al 
relațiilor româno-srilankeze, acțiuni
lor economice realizate în Sri Lanka, 
în ultimii ani, precum și proiectelor 
aflate pe agenda negocierilor bilate
rale. Transmiterea mesajului a fost 
prilejuită de primirea de către șeful 
statului srilankez a însărcinatului cu 
afaceri a.i. al țării noastre la Colom
bo, Gheorghe Săvuică.

CA URMARE A AGRAVĂRII CRIZEI ECONOMICE

ȘOMAJUL IN ȚĂRILE CAPITALISTE IN CONTINUĂ CREȘTERE
» < •

Consiliului Național Palestinian
Aprecieri deosebite pentru solidaritatea activă 
a țării noastre cu cauza poporului palestinian

ALGER. 23 (Agerpres). — între 13 
și 22 februarie, la Algbr s-au desfă
șurat lucrările celei de-a 16-a sesiuni 
a Consiliului Național Palestinian, la 
care au asistat peste 120 de delegații 
din 100 de țări. Delegația română a 
fost condusă, de tovarășul Ion Co- 
man, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C:C. al P.C.R. 
în ultima sa ședință. Consiliul Na
țional Palestinian a reales Comitetul 
Executiv al O.E.P., compus din 14 
membri, in frunte cu Yasser Arafat.

Șeful delegației române a transmis, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sincere felicitări lui

Yasser Arafat pentru realegerea sa 
in înalta funcție.

Președintele Comitetului Executiv 
al O.E.P., Yasser Arafat; a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu caldele sale mulțumiri și 
întreaga recunoștință a poporului pa
lestinian pentru sprijinul consecvent 
pe nare îl acordă România socialistă, 
personal șeful statului român, luptei 
pentru dobîndirea drepturilor legiti
me, inalienabile ale poporului pales
tinian. La sesiunea sa de la Alger, 
Consiliul _ Național Palestinian a 
adoptat o serie de documente care 
subliniază necesitatea unității forțe
lor revoluției palestiniene, in lupta 
pentru triumful cauzei lor juste.

Imagine din timpul unei demonstrații, desfășurată la Salonic, împotriva 
prezenței bazelor mijitare străine și pentru crearea unei zone demilitarizate 

în Balcani

ANGLIA : Opoziție 
față de noile generații 

de arme nucleare
LONDRA. — Partizani ai dezar

mării nucleare din Marea Britanie 
au manifestat la Londra, in fața 
Parlamentului și a sediului înaltei 
Curți de Justiție, relatează A.F.P.

Susținători ai „Campaniei împo
triva rachetei Trident" și-au expri
mat astfel protestul împotriva pro
gramului guvernamental privind în
locuirea rachetelor nucleare Polaris 
cu noul tip de rachetă americană 
amplasată pe submarine „Trident", 
pronunțindu-se împotriva instalării 
pe teritoriul britanic a acestei noi 
generații de arme nucleare.

Cealaltă demonstrație a fost or
ganizată în semn de protest față de 
procesul intentat unui grup de 59 
femei, acuzate de a fi deschis o ta
bără permanentă, a păcii — unde se 
desfășoară continuu manifestații în 
favoarea dezarmării — în fata ba
zei anglo-americane de la Green- 
ham Common.

BONN 23 (Agerpres). — Aproxima
tiv 370 000 de tineri vest-germani vor 
părăsi anul acesta băncile școlii, pen
tru a intra direct in rindul șomerilor 
— a declarat la Bonn Use Brusis, 
membră a conducerii Federației sin
dicatelor din R.F.G., intr-o conferin
ță de presă, transmite agenția D.P.A. 
Aceasta înseamnă, a adăugat ea. că 
peste un. sfert din tinerii absolvenți 
de școală din acest an nu vor găsi 
un loc de ucenicie și nu-și vor putea 
continua studiile. Niciodată pînă 
acum situația tinerilor din R.F.G. nu 
a fost atit de gravă, a apreciat lise 
Brusis.

ROMA 23 (Agerpres). — O de
monstrație de masă a șomerilor ita
lieni a avut loc la Torino — unul 
din cele mai mari centre industria
le ale Italiei. Mii de persoane „con
cediate temporar" — muncitori și 
funcționari de la uzinele din Torino 
ale concernului FIAT, ale companiei

SEAT, „Cromodora" și alte firme — 
au străbătut străzile orașului, în- 
dreptindu-se spre piața centrală, unde 
a avut loc un miting. Vorbitorii au 
subliniat că așa-zisele „concedieri 
temporare". însoțite de promisiunile 
patronatului că cei dați afară vor 
fi reprimiți după scurt timp, repre
zintă. de fapt, niște concedieri de
finitive.

STOCKHOLM 23 (Agerpres). — Si
tuația economică a țărilor nordice 
este .precară, se subliniază într-un 
studiu al Uniunii industriașilor din 
țările nordice și publicat de ziarul 
suedez „Dagens Nyheter". Șomajul 
în țările nordice, subliniază ziarul, a- 
fectează peste 650 000 persoane, a- 
cesta fiind cel mai mare număr din 
întreaga perioadă de- după război. 
Dacă situația nu se va schimba, re
levă ziarul, încă in cursul acestui 
an numărul șomerilor va întrece 
700 000.

Penfru stimularea schimburilor 
economice Internationale a

Adoptarea unei convenții la Geneva
GENEVA 23 (Agerpres). — La Ge

neva au luat șfirșit lucrările confe
rinței diplomatice pentru adoptarea 
Convenției asupra reprezentării în 
domeniul vînzării internaționale de 
mărfuri, organizată de Institutul 
Internațional pentru Unificarea 
Dreptului Internațional Privat 
(UNIDROIT), in colaborare cu gu
vernul elvețian. La reuniune au 
participat reprezentanții a 60 de sta
te, precum și ai unor organizații in
ternaționale.

Lucrările conferinței s-au încheiat 
prin semnarea unui Act final de 
către 42 de state, printre care' și 
România.

După cum se menționează în 
preambulul convenției, aceasta re

prezintă un important instrument 
juridic de natură să conducă la per
fecționarea și dezvoltarea raportuc- 
lor comerciale internaționale, pe 
bâza egalității și avantajului re
ciproc. in vederea eliminării obsta
colelor cu caracter juridic din calea 
schimburilor comerciale internațio
nale. și favorizării comerțului mon
dial. corespunzător cerințelor noii 
ordini economice internaționale. ,

Delegația română a participat •*- 
tiv la dezbateri, prezentind pro; - 
neri și soluții de natură să conducă 
la uniformizarea reglementărilor ju
ridice în acest domeniu, corespunză
toare prevederilor legislației române 
și practicii comerțului internațional.

Rata înaltă a dobînzilor — una din cauzele
ry , W.vrw'-

actualei crize economice mondiale
Un articol al iostulai cancelar al R.F.G.

BONN 23 .(Agerpres). — Fostul 
cancelar federal al R.F. Germania, 
Helmut Schmidt, a atras atenția asu
pra pericolului ca, „pentru a doua 
oară in acest secol,, recesiunea eco
nomică mondială să se transforme în- 
tr-o depresiune de lungă durată".

într-un articol scris pentru publi
cațiile „Die Zeit“, „Le Monde", „The 
Economist", „Nihon Keizai Shimbun" 
și „Panorama", fostul șef al guver
nului vest-german apreciază că rata 
înaltă a dobînzilor, practicată de Sta
tele Unite, constituie una din cauzele 
recesiunii atit din S.U.A., cit și pe 
plan mondial. De aceea — subliniază 
el — unul din pașii cei mai impor
tanți, în direcția combaterii recesiunii 
îl constituie măsurile de reducere a 
ratei dobînzilor în S.U.A. în context,

Helmut Schmidt se pronunță pentru 
o diminuare a ratei reale a dobin- 
zilor americane cu cel puțin doi la 
sută. Aceste rate înalte ale dobinzi- 
lor au stat la baza datoriilor mari pe 
care le-au acumulat în prezent multe 
țări, a subliniat el. Schmidt propune 
ca în următoarele 24 de luni să 
nu se ia măsuri protecționiste în 
schimburile dintre statele occidentale 
industrializate, precum și cu terțe 
țări.

Helmut Schmidt lansează, totodată, 
un apel la o politică concertată a ce
lor șapte state occidentale industria
lizate, ai căror reprezentanți se vor 
întruni în mai la Williamsburg 
(S.U.A.) in vederea combaterii rece
siunii mondiale.

Convorbiri sovieto-elene
ATENA 23 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Elene, Constantin 
Karamanlis, l-a primit pe președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikolai Tihonov, aflat in
tr-o vizită oficială la Atena. După 
cum transmite agenția T.A.S.S., con
vorbirea a subliniat dorința ambe
lor părți de a extinde relațiile tra
diționale de prietenie dintre cele 
două țări. Interlocutorii și-au ex
primat. totodată, profunda îngrijora
re față de deteriorarea situației in
ternaționale. subliniind importanța a- 
doptării unor măsuri efective împo
triva pericolului . unui război, pen
tru întărirea păcii și securității in
ternaționale. a creării unui climat de 
încredere și cooperare intre state.

GENȚULE DE PRESA 
ne scurt_____

cestora, în vederea inițierii proce
sului de transformări democratice. |

NEGOCIERI INTRE EGIPT ȘI 
ISRAEL. Comisiile militare egip- 
teano-israeliene iși vor relua lu
crările la Ismailia și Naqoura, săp- 
tămina aceasta, informează agenția 
M.E.N., citind cotidianul „Al Akh- 
bar". Aceste negocieri au fost 
trerupte în iunie anul trecut 
urmare a invaziei israeliene in 
ban, precizează agenția.

in-
ca

Li-

CONVORBIRI UNGARO-POLO- 
NE, Jânos Kădăr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., l-a primit pe 
Stefan Olszowski, ministrul aface
rilor externe al R. P. Polone, aflat 
intr-o vizită oficială în capitala 
ungară. S-a procedat — potrivit a- 
genției M.T.I. — la un schimb de 
păreri asupra unor probleme inter
naționale actuale și asupra posibi
lităților extinderii relațiilor ungaro- 
polone pe multiple plan'uri.

CONSILIULUI
de finanțe ai

LUCRĂRILE 
NORDIC. Miniștrii 
țârilor nordice, întruniți la Oslo în 
cadrul lucrărilor Consiliului Nor
dic, au lansat un apel la acțiuni 
concertate la scară Internațională 
in vederea redresării situației eco
nomiei mondiale, transmite agenția 
Reuter. Ei au apreciat că reducerea 
ratei dobînzilor, succesele în comba
terea inflației și scăderea prețului 
la țiței ar constitui elemente de 
natură să contribuie la o expansi
une economică. Miniștrii se vor în
truni din nou la Copenhaga, la 23 
martie, pentru a continua exami
narea problemelor menționate.

A SPORIT NUMĂRUL GRUPĂ
RILOR NEONAZISTE ÎN R.F.G. 
Ministrul de interne al R.F. Ger
mania, Friedrich Zimmermann, a 
declarat, la o conferință de pre
să. că numărul grupărilor neonazis
te din R.F.G. a crescut, in 1982. la . 
21, față de 18 în 1981. Zimmer-

mann a adăugat cg neonaziștii vest- 
germani au devenit „mai fanatici, 
mai violenți și mai activi". Agen
ția U.P.I. menționează că. potrivit 
declarațiilor lui Zimmermann, pe 
lingă organizațiile neonaziste. în 
R.F.G. mai există încă 74 de gru
pări . extremiste de dreapta, care 
întrunesc 19 000 de membri. în țară 
circulă 89 de publicații de extre
mă dreapta, cu un tiraj de aproape 
325 000 exemplare.

UN INTERVIU ■ AL VICEPRE
ȘEDINTELUI INDONEZIAN. Si
tuația politică și economică din 
lume impune dezvoltarea in conti
nuare a mișcării de nealiniere, a 
declarat Adam Malik, vicepreședin
te al Indoneziei, intr-un interviu 
acordat săptămânalului iugoslav 
„Danas". După cum transmite a- 
genția Taniug, Adam Malik a ară
tat. totodată, că Asociația Națiunilor 
din Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.) a 
contribuit la întărirea cooperării 
economice dintre statele membre și 
a respins posibilitatea ca această 
organizație de cooperare regională 
să se transforme intr-o alianță mili
tară.

REUNIUNEA DE LA CASTRIES. 
Participanții la lucrările reuniunii 
de la Castries (Santa Lucia) a șe
filor de guvern din țările caraibie- 
ne membre ale Pieței comune din 
zonă — „Caricom" — au adoptat 
un document final in care se pro-

nunță pentru dezvoltarea coope
rării regionale și soluționarea tu
turor disputelor de frontieră pe 
calea tratativelor — relatează 
agenția I.P.S. Documentul cuprinde 
recomandări privind programele de 
cooperare bilaterală preconizate în 
regiune și măsuri vizînd întraju
torarea reciprocă pentru depășirea 
dificultăților economice care con
fruntă cele 12 state reprezentate la 
reuniune.

CONGRESUL P.S.D. DIN GUA
TEMALA. în cadrul celui de-âl 
II-lea Congres al Partidului Socia
list Democratic (P.S.D.) din Guate
mala 
tată 
arată 
criză 
prefaceri 
P.S.D. iși afirmă disponibilitatea 
pentru un dialog cu toate forțele 1 
politice din țară care luptă pentru 
democratizarea vieții interne și se 
pronunță 
solidarea

— de opoziție — a fost adop- 
declarația finală în care se 
că Guatemala traversează' o 
profundă, care reclamă adinei 

economice și sociale.

pentru realizarea și con- 
unității de acțiune a a- ;

PRODUSUL INTERN BRUT 
BRAZILIEI a crescut, in 1982, 
1.7 la sută față de nivelul înregis
trat in anul 1981 — a anunțat Insti
tutul brazilian de studii economice 
superioare „Getulio Vargas". In 
timp ce industria a înregistrat un 
indice de creștere variind, pe sec
toare, intre 0 și 2 la sută, agricul
tura a cunoscut o rată negativă de 
dezvoltare (—3 la sută) datorată, in 
primul rind, reducerii cu peste 50 
la sută a producției de cafea.

ÎN COMUNICATUL COMUN 
ZAMBIANO-ETIOPIAN dat publi
cității la încheierea convorbirilor 
dintre președintele Republicii Zam
bia, Kenneth David Kaunda, și 
Mengistu Haile Mariam, președin
tele Consiliului Administrativ Pro
vizoriu al Etiopiei Socialiste, cele 
două părți și-au exprimat îngri
jorarea față de tendințele de desta
bilizare politică a Africii și spriji
nul pentru lupta de independență 
a poporului namibian, transmite 
agenția E.N.A.

AL 
cu

viscolUn nou 
abătut miercuri 
pra Turciei, pentru a 
doua oară intr-un in
terval de o săptămână, 
iar informațiile prove
nind din provinciile 
acestei țări anunță că 
numărul victimelor a

s-a 
asu-

■ ajuns la 12. Atit la 
Istanbul, cit și la An
kara școlile au fost în
chise din nou. trafi
cul aerian a fost sus
pendat, iar multe lo
calități au rămas fără 
electricitate. Navigația

in strimtoarea Bosfor 
este întreruptă, nave
le rămînind ancorate 
în porturile Kumkăpi 
și. Kuciukdere. In ca
pitală, stratul de ză
padă are o grosime de 
30 de centimetri.

G1NDURI DESPRE PRIETENIE 
ȘI COLABORARE

Sondaje electorale în Australia

Să fii călător prin țara vecină și 
prietenă înseamnă o fericită șansă de 
a înregistra, cu emoție și satisfacție, 
fiecare schimbare de decor, orinduite 
în succesiunea lor parcă de mina unui 
nevăzut scenograf, anume pentru a-ți 
incinta privirea. La Veliko Tirnovo 
simți din plin bucuria oamenilor de 
a-și împodobi orașul, aureolat de fai
ma vechii capitale, cu locuințe de un 
ales rafinament, arhitectonic, înșirate 
ca într-un amfiteatru in coasta mun
telui, în timp ce la Varna, ni
sipurile de aur. deasupra căro
ra se înalță modernele hoteluri 
turistice, iți stirnesc nostalgii la fie
care îmbrățișare a mării ; la Kazanlik 
plutește in aer parfumul îmbătător 
al rozelor așternute într-un uriaș 
covor de neasemuită policromie, in 
timp ce la Gabrovo gluma este mai 
aproape de om ca oriunde ; la Plov
div simți mindria orașului-tîrg, 
conștient că se numără printre pri
mele zece tirguri mari internaționale, 
in timp ce la Russe boarea Dunării 
învăluie „Podul prieteniei" — punte 
de suflet intre popoarele noastre.

Aici, pe pămîntul Bulgariei, fiecare 
oraș se întrece in a-și populariza tre
cutul, în a-și etala- originalitatea, 
creîndu-și un farmec aparte din arta 
de a se integra in peisajul înconju
rător atit de generos, din coloritul 
viu și înfățișarea noilor construcții, 
din ambiția de a pune tuturor lucru
rilor noi temelii trainice pentru pos
teritate. Nu poți decit să fii impre
sionat cind, de pildă, afli că la Veliko 
Tirnovo s-a impămintenit tradiția ca 
fiecare, absolut fiecare locuitor matur 
al orașului să fie un posibil ghid 
pentru oricare străin, gata oricind să 
ofere explicații, informații despre 
orașul lor, despre locurile istorice, 
despre realizările de azi. Și tot aici 
am aflat că fiecare locuință nouă sau 
nou bloc de locuințe trebuie să în
corporeze detalii de arhitectură ori
ginală, aceasta fiind una din condi
țiile indispensabile pentru avizarea 
proiectelor.

Dar străvechea și mereu tînăra 
Sofia ? întinsă ca o alintare Ia poale
le munților Vitoșa și Liulin, Sofia 

și-a împrumutat de la ei chipul, plă
cerea vieții și fiorul dragostei. Un 
ziarist a făcut un sondaj, in rindul a 
o mie de locuitori ai Sofiei, adresîn- 
du-Ie o- singură întrebare : în ce alt 
oraș v-ar place să trăiți, in afară de 
Sofia ? O mie de răspunsuri au indi
cat — deloc surprinzător: Sofia! Sofia 
este iubită nu numai de locuitorii ei, 
ci de fiecare bulgar, farmecul coche
tei capitale fiind mai puternic ca 
oricind.

„Raste no ne staree" („Crește, dar nu 
îmbătrînește") — acesta este înscrisul 
de pe emblema capitalei bulgare. Da,

însemnări de călătorie 
din R. P. Bulgaria

crește Sofia, dar nu îmbătrînește ! 
Crește și întinerește prin munca fiilor 
ei, prin pasiunea cu care este căutat 
aici noul la fiecare pas. Crește și în
tinerește mereu mai harnică Sofia, 
adunind bogăția minții și a brațelor 
la bogăția țării. în numai trei zile se 
obține in prezent întreaga producție 
a anului 1939 — anul de vîrf al eco
nomiei Bulgariei antebelice. Un an in 
numai trei zile — este o realitate 
atit de evidentă a hărniciei incit nu 
mai necesită nici un fel de comenta
rii. Combinatul metalurgic Kremi- 
kovțî, uzinele renumitei firme „Bal- 
kancar", mari și moderne întreprin
deri constructoare de mașini grele, de 
produse electronice, electrotehnice, 
de mecanică fină întregesc imaginea 
unei capitale care a situat munca și, 
mai ales, munca de calitate, ca te
melie solidă a însăși existenței sale.

„Fapte, fapte și numai fapte" este 
lozinca ce poate fi întilnită in multe 
locuri in Sofia. Iar faptele locuitori
lor capitalei, care realizează mai 
mult de un sfert din producția indus
trială a țării, se așâză statornic pe 
drumul împlinirilor de prestigiu: In
stitutul de cibernetică și de proiec
tare roboți a realizat, recent, un sis

tem automatizat de dirijare a parcu
lui auto din exploatările miniere ; o 
inovație aplicată de un institut de 
specialitate din Sofia la mașinile- 
unelte cu comandă program asigură o 
reducere a consumului de energie 
electrică cu 20 la sută, concomitent 
cu creșterea productivității muncii ; 
specialiștii din Sofia au realizat o 
instalație-laser, cu ajutorul căreia 
determină gradul de poluare biolo
gică a apei ; institutul de specialitate 
din Sofia a construit o nouă familie 
de electrocare de transport pe trei 
roți. Sint doar citeva din faptele de 
dată recentă care indică înclinația lo
cuitorilor Sofiei spre inventivitate, 
pasiunea lor de a căuta stăruitor iz
voarele noului, de a contribui la mo
dernizarea economiei în ansamblul ei.

Nu poți trece prin capitala bulga
ră fără să nu fii surprins de ritmul 
in care se desfășoară construcțiile de 
locuințe, cartierele noi „Liulin", 
„Mladost" și „Naăejda", schimbin- 
du-și înfățișarea cu fiecare lună, cu 
fiecare an. Semn limpede că Sofia 
se pregătește să întimpine așa cum 
se cuvine anul 2000, cind populația ei 
va crește cu încă 20 la sută.

Dar cum vor arăta cartierele anu
lui 2000 ? Proiectele au început să 
coboare de pe planșeta proiectanți- 
lor in realitate, în cartierul „Vito
șa". Mai intîi strada : proiectanții au 
in vedere asigurarea unei circulații 
neîntrerupte pe trei magistrale prin
cipale. cu treceri denivelate la inter
secția străzilor ; cartierul va fi îm
părțit în zone edilitare cu 3 000—4 000 
de locuitori, dotate cu spații comer
ciale adecvate, garaje sau spații de 
parcare acoperite, terenuri de sport 
și terenuri de joacă, grădinițe de co
pii, zone pietonale, spații verzi, tro
tuare pentru biciclete ; in construcția 
blocurilor se are in vedere un princi
piu esențial : nici o clădire să nu se
mene cu alta, nici ca înălțime, nici 
ca înfățișare sau colorit ; camerele 
apartamentelor vor fi mărite, fiecare 
dintre ele deschizîndu-se intr-o ve
randă ; ca sursă alternativă de încăl
zire a apei și a locuințelor este pre
văzută energia solară.

La Biirgas, ca și la Devnea, Plevna, Stara Zagora sau Vrața se înalță.mo
dernele cetăți ale chimiei, ramură de prestigiu a industriei Bulgariei. In foto

grafie : Combinatul petrochimic de lingă Burgas

Da, Sofia crește mereu, dar nu im- 
bătrinește. Crește mereu mai frumoa
să, mereu mai viguroasă și mai co
chetă prin hărnicia oamenilor ei și 
pentru oamenii ei, pentru fiii întregii 
Bulgarii socialiste. Aici, la Sofia, ca 
și la Veliko Tirnovo, Plovdiv sau la 
Plevna — orașul prieteniei româno- 
bulgare — poți auzi cuvinte de aleasă 
prețuire la adresa relațiilor de strîn- 
să colaborare dintre popoarele noas
tre vecine, cimentate de-a lungul se
colelor, relații care, în ultimii ani, 
au cunoscut o dezvoltare fără prece
dent. „Știm că schimburile româno- 
bulgare de bunuri materiale se du
blează la fiecare perioadă de cinci 
ani — ne spunea tovarășul Nicolai 
Tonev, prim-secretăr al comitetului 
regional de partid Veliko Tirnovo. 
Iar noi, care muncim intr-un județ 
ce are strinse legături cu unități eco
nomice din România, nu putem decit 
să ne bucurăm sincer de această 
realitate tonică. Ne intîlnim de fie
care dată cu o reală plăcere cu. spe
cialiștii, cu muncitorii, cu oamenii 
de cultură și activiștii de partid ro
mâni care ne vizitează regiunea și. la 
rindul nostru sintem bucuroși cind 
aflăm că reprezentanți ai regiunii 
noastre se bucură de o primire ospi
talieră in România. In acest climat 

de apropiere frățească, sinceră, tovă
rășească, rezultatele colaborării noas
tre nu pot fi decit foarte bune. Din 
cite știm, cooperarea româno-bulgară 
cuprinde aproape toate sectoarele 
economice, dezvoltindu-se mai acce
lerat îndeosebi in domeniul construc
ției de mașini și energeticii, metalur
giei și electronicii, electrotehnicii și 
agriculturii, precum și in domeniul 
științei și culturii. Un asemenea curs 
ascendent nu poate fi decit spre bi
nele și in folosul ambelor noastre 
popoare, de fapt al tuturor popoare
lor balcanice".

Iar factorul dinamizator al adincirii 
și amplificării raporturilor pe multi
ple planuri dintre cele două țări îl 
constituie relațiile de prietenie și so
lidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar, 
în acest cadru un loc determinant re
venind întîlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
devenite o practică sistematică șî 
curentă, fiecare dintre aceste întil- 
niri și convorbiri prietenești, desfă
șurate fie pe pămîntul României, fie 
pe cel al Bulgariei, deschizînd ample 
și fertile perspective colaborării fră
țești româno-bulgare.

Viorel SĂIĂGEAN

Ultimele sondaje de opinie efec
tuate in Australia par să indice victo
ria Partidului Laburist în alegerile 
programate pentru 5 martie, rela
tează agenția A.P. Sondajul de du
minica trecută indica 49 Ia sută din 
voturi in favoarea liderului laburist 
Robert Hawke și 38 la sută pentru 
coaliția premierului Fraser. Premie
rul, Fraser — remarcă A.P. — a con
vocat alegerile cu opt luni înainte de

MARGINALII
SEMNIFICAȚIA

Decalajele tot mai profunde carb-i 
separă pe bogății de sărăcii lumii 
demonstrează, fără drept de apel, 
necesitatea unor măsuri concrete, 
care să pună capăt flagelului ge
nerat de starea de subdezvoltare. 
Este o necesitate recunoscută și in- 
sușită in declarații și documente 
adoptate la Națiunile Unite. însă, 
dincolo.de învelișul verbal al docu
mentelor — golite adesea de conți
nut in lipsa măsurilor concrete — 
subdezvoltarea "rămâne o realitate 
dură, care afectează grav soarta a 
două treimi din populația planetei. 
Un exemplu elocvent al ■acestei dis
crepanțe (sau, dacă vreți, decalaj !) 
intre vorbe și fapte : in urmă cu 
20 de ani, cu ocazia primului dece
niu al O.N.U. pentru dezvoltare, s-a 
convenit ca țările bogate să' trans
fere celor sărace 0,7 la sută din 
produsul lor național brut. Or, s-a 
intrat în al treilea deceniu de la 
adoptarea rezoluției respective ' și 
doar citeva state — Suedia, Norve
gia, Danemarca — au pus in apli
care programe in acest sens. Pentru 
celelalte state, chiar Și acest minim 
reper a rămas in stadiul de dezi
derat...

Incercind să sondeze cum gîn- 
desc cei ce pot influența direct tre
cerea la aplicarea acestui'program 
minim, un grup de organizații ne
guvernamentale au invitat popu
lația cantonului Geneva să se pro
nunțe, in cadrul unui referendum 
intitulat „Inițiativa 0,7 la sută", asu
pra creării unui fond pentru ajutor 
economic. Pentru obținerea aprobă
rii de a se organiza această ' origi
nală consultare era nevoie de o lis
tă cu 10 000 de semnături : cifra a 
fost depășită, stringindu-se 13 000 

termen deoarece se aștepta ca difi
cultățile economice ale țării să se în
răutățească. însă, relevă agenția, este 
posibil ca Fraser să fi calculat greșit 
convocind alegeri anticipate : el cre
dea că va avea de luptat împotriva 
liderului laburist Bill Hayden, însă el 
a fqst înlocuit cu Hawke, pe care 
sondajele îl arată cel mai popular 
om politic;

UNEI ACȚIUNI
de semnături. In cadrul referendu
mului, 33 la sută dintre participanți 
au votat în favoarea fondului, ară- 
tind că înțeleg problemele lumii, că 
sint gata, chiar in condițiile actua
lei crize, să contribuie cu ceva la 
eradicarea subdezvoltării. Din pă
cate, ceilalți au votat împotrivă sau 
nu au exprimat vreo părere, ceea 
ce denotă, potrivit publicației „Fo
rum du Developpement", pe de o 
parte slaba informare a cetățenilor 
din țările dezvoltate asupra situa
ției semenilor lor din statele sub
dezvoltare, iar pe de altă parte, ne
înțelegerea interdependențelor din 
lumea contemporană.

Ceea ce nu s-a obținut in cadrul 
referendumului . au acceptat insă 
unii funcționari din sistemul O.N.U. 
și ai altor instituții internaționale 
cu sediul la Geneva. Aceștia au 
hotărît să „cotizeze" cu 1 la sută din 
salariile lor pentru constituirea unui 
fond.de'dezvoltare. Numai in cursul 
unui an, cu resursele acumulate in 
acest mod au fost finanțate 50 de 
proiecte locale — firește de anver
gură redusă — privind apa potabi
lă, învățământul, agricultura intr-o 
serie de comunități rurale din Zair, 
V.olta Superioară, Peru și alte țări 
în curs de dezvoltare.

Desigur, gestul funcționarilor de 
la Geneva nu poate reprezenta, nici 
cit o „picătură intr-un ocean" pen
tru a schimba cu ceha situația ță
rilor lumii a treia, dar acțiunea in 
sine, menită să trezească conștiințe 
și să zguduie inerții, iși are semni
ficația ei, care nu poate scăpa ni
mănui.

I. TIMOFTE
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