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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
va efectua o vizită oficială de prietenie 

în Republica Guineea
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

t
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, va efectua o vi

zită oficială de prietenie tn Re
publica Guineea, la invitația pre
ședintelui Comitetului Militar de 
Redresare Națională, președinte

al Republicii Guineea, Lansana 
Contă, în a doua decadă ta lunii 
martie 1988.

In prezența tovarășului nicolae ceaușescu
Intr-o atmosferă de profundă responsabilitate politicosocială, 
caracteristică democrației noastre muncitorești-revoluționare, 
de deplină angajare patriotică pentru îndeplinirea exemplară 
a hotăririlor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale 

ieri au început în Capitală

LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE TARĂ
7 7

A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE
tn prezența tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU. se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, joi au început in Capi
tală lucrările celei de-a IV-a 
Conferințe pe țară a pre
ședinților consiliilor populare.

La sosirea in Sala Pala
tului Republicii. tovarășul 
Nicolae Ceausescu si tovarășa 
Elena Ceausescu au fost 
intîmpinați cu deosebită căl
dură de participanți, care au 
aplaudat și aclamat îndelung 
pentru partid și secretarul său 
general.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în prezi
diul conferinței, ales in una
nimitate de participanti. au 
luat loc membri și membri 
supleant! ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari al Comitetu

lui Central al partidului, pre
ședinți ai consiliilor populare 
județene, municipale. orășe
nești și comunale.

La lucrări iau parte, ca In
vitați, cadre de conducere din 
ministere, instituții centrale,
(Continuare în pag. a V-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,

i A IV-a Conferință pe țară a 
președinților consiliilor populare 
urmează să dezbată pe larg, în 
spirit critic și autocritic, activita
tea desfășurată pe primii doi ani 
din acest cincinal și să stabilească 
măsurile necesare pentru perfec
ționarea activității tuturor consi
liilor populare în vederea înfăptui
rii neabătute a planului cincinal și 
a programelor pe ramuri și 
subramuri de dezvoltare econo- 
mico-socială echilibrată a tuturor 
județelor și localităților patriei 
noastre, înflorirea necontenită a 
României și ridicarea continuă a 
bunăstării materiale și spirituale 
a întregului nostru popor. (Aplau- 
«e puternice, prelungite).

ț Folosesc acest prilej pentru a 
adresa participanților la conferin
ță, tuturor deputaților consiliilor 
populare, întregului nostru popor, 
în numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat și 
guvernului, precum și al meu 
personal, un salut călduros, revo
luționar, împreună cu cele mai 
bune urări. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Conferința a fost precedată de 
largi dezbateri în cadrul conferin
țelor județene, la care au parti
cipat toți deputății consiliilor 
populare orășenești, municipale și 
județene. Se poate afirma deci, 
fără teama de a greși, că aceste 
dezbateri ale organismelor de bază 
ale democrației muncitoreștl-revo- 
luționare — organele locale ale 
puterii și administrației de stat — 

au constituit o puternică manifes
tare a dezvoltării democrației noas
tre muncitorești-revoluționare, a 
participării active a maselor largi 
populare, a întregului popor la 
dezvoltarea patriei, la făurirea«o- 
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României 
spre comunism. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Lucrările înaltului forum demo
cratic al consiliilor populare au loc 
în anul cînd s-au împlinit două 
decenii de la reorganizarea teri- 
toriai-administrativă a țării și 
crearea județelor, care a deschis 
larg calea repartizării raționale a 
forțelor de producție pe întreg te
ritoriul patriei, dezvoltării eco- 
nomico-sociale a tuturor județelor 
țării, înfăptuirii adevăratei egali
tăți în drepturi, ridicării nivelu
lui general de viață și civilizație al 
întregului nostru popor.

în această perioadă, consiliile 
populare județene, municipale, o- 
rășenești și comunale au acumu
lat o bogată experiență, s-au afir
mat cu putere ca factori de bază 
ai autoconducerii, autogospodări- 
rii și autogestiunii, ai sistemului 
unitar al democrației noastre 
muncitorești-revoluționare. Por
nind de la experiența acumulată 
în aceste două decenii, de la con
cluziile și învățămintele din dez
baterile ce au avut’ loc în con
ferințele județene, conferința pe 
pe țară trebuie să facă un bilanț 
al activității de pînă acum, să a- 
dopte hotărîrf în vederea perfec
ționării întregii activități, pentru 
dezvoltarea mai puternică a spi
ritului revoluționar în munca tu

turor consiliilor populare, astfel 
încît ele să-și poată îndeplini în 
cele mai bune condiții rolul im
portant pe care îl au în condu
cerea activității în toate unități
le teritoriale, în înflorirea multi
laterală a fiecărei localități — 
condiție esențială pentru înfăp
tuirea obiectivelor strategice sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului privind ridicarea pa
triei noastre la un nou stadiu de 
dezvoltare, pe noi culmi de pro
gres și civilizație. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Stimați tovarăși,

Așa cum am subliniat la Con
ferința Națională a partidului, în 
perioada care a trecut de Ia vic
toria revoluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă. România a cunos
cut profunde prefaceri revolu
ționare, s-a transformat, dintr-o 
țară slab dezvoltată, într-o țară 
industrial-agrară, cu o industrie 
modernă, organizată pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale științei, 
cu o agricultură în plin progres, 
cu o puternică dezvoltare a ști
inței, învățămîntului și culturii. A 
avut loc o creștere puternică a 
forțelor de producție. Au fost con
struite mari întreprinderi și plat
forme industriale în toate jude
țele țării. Producția industrială a 
țării noastre este astăzi de peste 
120 de ori mai mare decît în 1945. 
Succese importante s-au obținut 
în creșterea producției agricole, 
care este în prezent de aproape 
9 ori mai mare decît în 1945. S-au 

dezvoltat, de asemenea, toate ce
lelalte ramuri și sectoare de ac
tivitate.

Printr-o politică justă, de sta
bilire și menținere a unei rate 
înalte a acufhulării, avuția națio
nală a sporit de circa 20 de ori, 
ajungînd în prezent la aproape 
5 000 miliarde lei, iar volumul to
tal al fondurilor fixe la circa 3 200 
miliarde lei. S-a creat, astfel, o 
puternică bază materială pentru 
dezvoltarea susținută a tuturor 
ramurilor și sectoarelor economiei 
naționale, pentru creșterea conti
nuă a rentabilității și eficienței e- 
conomice. Aceasta a dus la creș
terea de peste 34 de ori a veni
tului național și, pe această bază, 
la sporirea de circa 13 ori a re
tribuției oamenilor muncii.

Trebuie subliniat că toate acesta 
mărețe realizări s-au obținut în
deosebi în perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, care a deschis calea afir
mării principiilor revoluționare și 
dezvoltării democratice a întregii 
societăți socialiste românești.
(Aplauze șl urale puternice, pre
lungite ; se scandează Înde
lung „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul!“).

Acum putem declara cu toată 
răspunderea că, fără noul curs 
revoluționar, de lichidare a șablo- 
nismului, a închistării dogmatice, 
a copierii mecanice a experienței 
din alte țări, și de luptă hotărîtă 
împotriva a tot ceea ce este vechi 
și perimat, de promovare cu în
drăzneală a noului în toate dome
niile, nu am fi putut realiza marile 
transformări și asigura progresul 

multilateral al patriei. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul!“)•

Stimați tovarăși,

Pentru țara noastră, care a pășit 
pe calea socialismului de la un 
nivel foarte scăzut de dezvoltare, 
repartizarea rațională a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul 
se impunea ca o necesitate vitală, 
ca o cerință imperioasă în vede
rea punerii în valoare a tuturor 
resurselor naționale și, totodată, a 
afirmării depline a inițiativei cre
atoare a maselor populare, a supe
riorității societății socialiste.

Reorganizarea teritorial-adml- 
nistrativă a țării, în urmă cu 20 de 
ani, prin desființarea regiunilor și 
raioanelor și crearea județelor, a 
înlăturat o serie de verigi și trep
te intermediare, a apropiat con
ducerea centrală de unitățile de 
bază, de întregul popor. S-a creat 
astfel cadrul corespunzător pentru 
înfăptuirea cu fermitate a politicii 
de amplasare rațională a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul 
patriei, de dezvoltare armonioasă 
a tuturor județelor. Aceasta a de
terminat concentrarea unor mij
loace importante în județele și 
zonele slab dezvoltate. Astfel, dacă 
pe ansamblul țării producția in
dustrială este în acest an de peste 
5 ori mai mare față de 1968, în
tr-o serie de județe această dez
voltare este mult mai mare. Ast
fel, în județul Sălaj este de peste 
18 ori, în județul Bistrița-Năsăud 
de peste 15 ori, în Olt și Vaslui de 
peste 11 ori, în Vîlcea, Călărași, 
Tulcea de peste 9 ori, în Argeș, 

Botoșani, Iași, Covasna de peste 8 
ori, în Satu Mare, Harghita da 
aproape 7 ori.

Pe această bază au fost con
struite pe întreg teritoriul țării 
circa 8 000 de capacități de pro
ducție, în industrie, agricultură și 
celelalte ramuri, s-au creat circa 
180 de noi platforme industriale, 
o dată cu dezvoltarea celor exis
tente. Fiecare județ dispune astăzi 
de cel puțin 4—5 centre indus
triale.

Am realizat, In această perioa
dă, grandioase lucrări, care vor 
rămîne în istorie ca o expresie a 
geniului creator al unui popor 
liber, stăpîn pe destinele sale, cum 
sînt : marile cetăți industriale din 
domeniul metalurgiei, chimiei, 
construcțiilor de mașini, energeti
cii și din alte domenii de activita
te, canalele Dunăre — Marea 
Neagră și Poarta Albă — Midia- 
Năvodari, complexele hidroener
getice pe Dunăre construite în co
operare cu Iugoslavia, noi porturi 
la mare și Dunăre, Transfăgără-

Volumul total 
de activitate economică 
pe locuitor

Numărul județelor

1968 1988

Pînă la 20 000 lei 7
20 001—40 000 lei 27 —
40 001—60 000 lei 6
60 001—80 000 1 2
80 001—100 000 — 12
Peste 100 000 lei — 27

Volumul total de activitate eco
nomică pe locuitor, de cel puțin 
80 000 lei anual, stabilit de Con
gresul al XIII-lea al partidului, se 
realizează cu 2 ani mai devreme, 

șanul și metroul, marile lucrări de 
irigații, îmbunătățiri funciare și 
altele din agricultură.

Ca o ilustrare a acestor reali
tăți doresc să menționez că dacă 
în 1968; -anul- reorganizării admi- 
nistrativ-teritoriale, aveam 29 de 
județe care realizau un volum to
tal de activitate de pînă la 20 mi
liarde lei, 11 județe cu un vo
lum de activitate de peste 20 mi
liarde lei și numai un județ cu 
activitate de peste 80 miliarde lei, 
în prezent.nu mai avem nici un 
județ cu activitate economică sub 
20 miliarde lei.

în schimb, avem 6 județe unde 
volumul total al activității eco
nomice depășește 100 miliarde lei, 
4 județe care obțin între 80—100 
miliarde lei,. 7 județe cu o acti
vitate economică între 60—80 mi
liarde lei, iar 24 județe cu o acti
vitate între 20—60 miliarde led.

Din punct de vedere al volu
mului de activitate economică pe 
locuitor, situația se prezintă ast
fel : 

cu excepția a două județe — Bo
toșani și Vaslui — care vor realiza 
acest nivel în anul 1989.

(Continuare în pag. a II-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

în ceea ce privește producția in
dustrială pe locuitor, in anul 1987 
un număr de 24 județe au reali
zat și depășit nivelul minim de 
50 000 lei stabilit de Congresul al 
XlII-lea al partidului. Prin pre
vederile planului pe 1988 sînt asi
gurate condiții ca încă 7 județe să 
realizeze în acest an nivelul men
ționat, urmind ca celelalte județe 
să ajungă la acest nivel în 
1989—1990.

Puternica dezvoltare a forțelor 
de producție in toate județele și 
localitățile patriei a determinat 
schimbări profunde în structura 
socială, in întreaga viață economi- 
co-socială. Pe ansamblul tării, gra
dul de ocupare a populației a fost, 
la sfîrșitul anului 1987, de 489 per
soane la 1 000 locuitori. Santina 
stabilită de partid de a se asigu
ra, la- sfîrșitul cincinalului actual, 
o medie a gradului de ocupare a 
populației de 480—500 persoane la
1 000 locuitori se realizează, prac
tic. cu un an mai devreme.

Numărul personalului muncitor 
din industrie, raportat la 1 000 lo
cuitori, este în prezent de aproape
2 ori mai mare decît în anul 1968.

Ponderea personalului muncitor 
din industrie, din totalul persona
lului muncitor, a crescut de la 39.2 
la sută, în 1968, la 47 la sută în 
prezent. Aceasta exprimă elocvent 
creșterea puternică a clasei mun
citoare, a importanței sale în so
cietate, în dezvoltarea democrației 
muncitorești-revoluționare.

Existența unui puternic detașa
ment muncitoresc în fiecare județ 
reprezintă baza socială și politică 
pentru dezvoltarea climatului și 
spiritului revoluționar, pentru în
tărirea alianței muncitorești-țărâ- 
nești cu intelectualitatea, cu toate 
categoriile sociale, a ordinii, dis
ciplinei și răspunderii în mun
că. a intransigenței și combativi
tății comuniste — trăsături ce au 
caracterizat și caracterizează mi
nunata noastră clasă muncitoare. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Concomitent cu repartizarea e- 
chilibrată a principalelor ramuri 
ale producției materiale pe întreg 
teritoriul țării, a fost dezvoltată in 
mod sistematic, îndeosebi în me- 

„,'diul rural și îrj orașele cu un po
tențial redus, mica industrie, va
lorificarea superioară a resurselor 

*!j<Jcale, a materialelor recuperabile 
și a forței de muncă, pentru mai 
buna satisfacere a nevoilor econo
miei naționale și cerințelor popu
lației cu bunuri de consum.

Comparativ cu anul 1968, pro
ducția industriei mici a fost anul 
trecut de circa 7,6 ori mai mare, 
în unele județe, cum sînt Bis- 
trița-Năsăud, Constanța, Covasna, 
Iași, Maramureș, Neamț, Suceava, 
Vîlcea și altele, această 'creștere 
este de peste 10 ori.

A sporit și s-a diversificat vo
lumul desfacerilor ** de mărfuri și 
al prestărilor de servicii.

O dată cu industrializarea so
cialistă, s-a acționat pentru reali
zarea unei agriculturi intensive, 
de mare randament, obținîndu-se 
creșterea sistematică a producției 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale țărănimii. 
Sînt cunoscute producțiile de ce
reale din ultimii doi ani — de pes
te 30 milipane tone, cele mai mari 
din istoria țării.

Repartizarea rațională a forțe
lor de producție pe întreg terito
riul țării și dezvoltarea lor în ritm 
susținut au dus Ia reducerea ac
centuată a decalajului dintre ju
dețe, la omogenizarea dezvoltării 
lor economice, la ridicarea gradu
lui de civilizație al tuturor loca
lităților, la transformarea armo
nioasă a întregii structuri sociale, 
la asigurarea deplinei egalități în 
muncă și viață, în exercitarea 
reală a drepturilor și îndatoririlor 
și afirmarea personalității tuturor 
cetățenilor țării. (Aplauze puter
nice, prelungite).

S-a dezvoltat, diversificat și mo
dernizat întregul sistem de invă- 
țămînt. S-a generalizat învățămîn- 
tul de 10 ani, iar circa 80 la sută 
din numărul tinerilor urmează in- 
vățămîntul de 12 ani. în prezent, 
aproape un sfert din populația 
țării este cuprinsă într-o formă 
organizată de învățămînt.

Realizări importante s-au obți
nut și în domeniul ocrotirii sănă
tății. în România .sînt astăzi 9,3 
paturi, de asistență medicală la 
1 000 locuitori și un medic la 475 
locuitori. Nu există municipiu, 
oraș fără spitale, nu există comu
nă fără dispensare medicale.

Am dezvoltat puternic baza ma
terială pentru activitatea cultu- 
ral-educativă. Dispunem astăzi de 
circa 300 de case de cultură, 228 
de cluburi, 7 764 de cămine cultu
rale — ceea ce revine in medie
3 unități pe comună — și peste 
21 000 biblioteci cu peste 185 mili
oane volume, 5 500 cinematografe, 
436 muzee, 46 de teatre. în întrea
ga tară își desfășoară activitatea 
peste 224 000 de formații cultural- 
artistice, totalizind aproape 5 mi
lioane de membri. Practic, nu 
există localitate, sat, comună, nu 
există unitate economico-socială, 

de învățămînt în care să nu fie 
formații cultural-artistice și să nu 
se desfășoare o intensă activitate 
educativă de formare a omului 
nou, constructor conștient al socia
lismului. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Procesul complex de repartizare 
rațională și echilibrată a forțelor 
de producție a fost însoțit de o 
vastă activitate de sistematizare și 
urbanizare, realizată în conformi
tate cu prevederile Programului 
național ț>e care îl avem în acest 
domeniu. Numărul orașelor a spo
rit de la 183, în 1965, la 237 în 
prezent, iar al populației urbane 
a crescut, in aceeași perioadă, de 
la 6,1 milioane la 11.9 milioane, 
ponderea populației urbane repre- 
zentînd 51,5 la sută.

în procesul de organizare, admi- 
nistrativ-teritorială au fost con
struite circa 3 000 000 locuințe, s-a 
realizat aproape o reconstrucție 
generală a orașelor țării noastre, 
două treimi din populația urbană 
mutîndu-se în această perioadă in 
apartamente noi. Există orașe și 
municipii în care problema locuin
țelor a fost practic soluționată.

Am acordat și acordăm o aten
ție deosebită sistematizării și mo
dernizării capitalei patriei noas
tre. Au fost construite mari cartie
re și ansambluri de locuințe. S-au 
realizat metroul, a cărui rețea va 
ajunge la circa 60 km, precum și 
numeroase pasaje rutiere. A fost 
amenajată. Dîmbovița, se execută 
mari lucrări pe acest rîu. în aval 
de oraș și pe Argeș, pentru'reali
zarea unui important canal navi
gabil, astfel încît, în 1990, Bucu- 
reștiul va deveni port la Dunăre 
și Marea Neagră. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Se află în plină desfășurare lu
crările de edificare a noului Cen
tru politico-administrativ. La sfîr
șitul acestui deceniu capitala pa
triei noastre va deveni o metropo
lă modernă, demnă de epoca ma
rilor înfăptuiri revoluționare, de
monstrând astfel forța și capacita
tea creatoare ale unui popor deve
nit pe deplin liber.-stăpîn pe desti
nele sale și care își făurește viața 
nouă, socialistă, așa c,um q dpxește 
el. (Aplauze și urate puternice, pre
lungite; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !", „Ceaușescu—Româ
nia. stima noastră și mindria !“).

Vasta operă de construcție, siste
matizare și modernizare desfășura
tă după Congresul al IX-lea al 
partidului a asigurat o puternică 
dezvoltare a tuturor localităților 
patriei, care au căpătat o înfăți
șare nouă, asigurînd totodată con
diții tot rhai bune de muncă și 
viață tuturor locuitorilor patriei 
noastre. Pentru realizarea tuturor 
acestora au trebuit depuse eforturi 
susținute din partea oamenilor 
muncii — cîteodată au trebuit să 
lucreze zi și noapte —, s-au alo
cat imense sume și mijloace ma
teriale.

în toată această perioadă, in
vestițiile au reprezentat suma de 
3 trilioane 450 miliarde lei, reve
nind, pe locuitor, circa 160 mii lei. 
în întreaga perioadă de la Con
gresul al IX-lea am alocat pentru 
fondul de dezvoltare peste 30 la 
sută din venitul național-, iar pen
tru fondul de consum circa 70 la 
sută.

Viața, întreaga dezvoltare multi
laterală a patriei noastre de
monstrează cu putere justețea fo
losirii venitului național, a reparti
zării lui, atît pentru fondul de 
dezvoltare, cit și pentru fondul de 
consum. Numai pe această bază 
am asigurat dezvoltarea puternică 
a proprietății socialiste de stat și 
cooperatiste, realizarea vastelor 
unități industriale, agricole, social- 
culturale și, totodată, ridicarea ni
velului de trai material și spiri
tual al întregului popor — țelul 
suprem al politicii partidului, 
esența societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe care o edifi
căm cu succes în România 1 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu—România, 
stima noastră și mindria '.“).

Privim cu îndreptățită mîndrie 
la marile transformări revoluțio
nare, la puternica înnoire generală 
a patriei noastre. Nu există do
meniu de activitate economieo-so- 
cială în care să nu fi pătruns mi
nunatele cuceriri ale revoluției 
tehnico-științifice, ale noii revolu
ții agrare, ale cunoașterii umane 
în general, ale socialismului, care 
asigură adevărata egalitate în 
drepturi pentru toți cetățenii pa
triei noastre. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Este adevărat că unele obiective 
și transformări nu le-am realizat 
în ritmul și în timpul pe care ni 
l-am propus, că s-au manifestat 
diferite lipsuri, s-au comis chiar 
diferite greșeli. A trebuit să în
vingem multe greutăți, să străba
tem căi necunoscute ; dar toate 
acestea nu ău oprit și nu au putut 
opri mersul ferm al poporului 
nostru pe calea-făuririi noii orîn- 
duiri sociale, a societății socialis

te și a înaintării spre comunism. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“).

Mărețele realizări obținute de 
poporul nostru demonstrează, cu 
puterea faptelor de netăgăduit, că, 
sub conducerea gloriosului nostru 
partid comunist, am asigurat ridi
carea gradului de civilizație, â bu
năstării poporului, întărirea necon
tenită a forțelor materiale și spi
rituale ale patriei, a independenței 
și suveranității României ! (Urale 
și aplauze puternice, prelungite. Se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mindria !“).

Se poate afirma, fără teama de 
a greși, că toate mărețele înfăp
tuiri din anii construcției socialis
mului, și mai cu seamă după Con
gresul al IX-lea al partidului, de
monstrează cu putere justețea li
niei politice generale a partidului 
nostru comunist, care a aplicat și 
aplică în mod creator legitățile 
generale, principiile socialismului 
științific, la condițiile și realități
le României. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Toate aceste minunate realizări 
sînt rezultatul nemijlocit al mun
cii eroicei noastre clase muncitoa
re, a țărănimii, a intelectualității, 
a tuturor'oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, a între
gului nostru popor, care, în depli
nă unitate. înfăptuiește neabătut 
politica internă și externă a parti
dului și statului, asigurînd ridi
carea continuă a patriei pe noi 
culmi de progres si civilizație. (A- 
plauze și urale puternice, îndelun
gate).

Consider necesar să subliniez că 
mărețele realizări ale României, 
într-o perioadă istorică scurtă, de
monstrează cu putere superiorita
tea socialismului, că numai și nu
mai în condițiile socialismului, 
cînd poporul devine pe deplin stă
pîn pe destinele sale, se pot lichida, 
într-un timp scurt, înapoierea, â- 
suprirea și inegalitatea, se poate 
obține o dezvoltare înaltă, se pot 
realiza condiții tot mai bune și ega
le de muncă, de viață, de învăță
tură pentru toți cetățenii patriei ! 
(Urale și aplauze piiternice, pre
lungite ; se scatidează „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — Româ
nia. stima noastră și mindria î“).

Iată de ce doresc ca și de la 
înalta tribună a Conferinței 
președinților consiliilor populare 
să adresez tuturor constructo
rilor socialismului din patria 
noastră cele mai calde feli
citări și urări de noi și noi succe
se în întreaga activitate închinată 
patriei, viitorului ei liber, inde
pendent și luminos ! (Urale puter
nice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria !“).

Adresez, de asemenea, cele mai 
calde felicitări organizațiilor și or
ganelor de partid, precum și tutu
ror consiliilor populare, deputați- 
lor și activiștilor acestora, eare au 
adus și aduc o contribuție de 
mare însemnătate la înfăptuirea 
hotărîrilor și obiectivelor stabilite 
de partid pentru dezvoltarea eco
nomico-socială a patriei, pentru 
ridicarea continuă a nivelului de 
civilizație și de viață al întregului 
nostru popor. Tuturor le adresez 
urarea de noi și tot mai mari 
succese în organizarea și dezvol
tarea spiritului revoluționar, în 
activitatea lor viitoare închinată 
cauzei poporului, păcii, socialismu
lui și comunismului ! (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Stimați tovarăși,
Bazîndu-ne pe tot ceea ce am rea

lizat pină acum, trebuie să dezba
tem și să hotărîm, în cadrul Confe
rinței președinților consiliilor popu
lare, programele de activitate vi
itoare, să stabilim cum să acționăm 
pentru ca fiecare consiliu popular 
și, pe ansamblu, consiliile populare 
să-și îndeplinească înalta misiune 
pe care o au în statul nostru. în 
sistemul democrației muncitorești- 
revoluționare. (Aplauze puternice, 
prelungite).

In centrul activității tuturor 
consiliilor populare trebuie să. se 
afle înfăptuirea obiectivelor stra
tegice stabilite de Congresul al 
XlII-lea al partidului privind 
trecerea patriei noastre la un nou 
stadiu de dezvoltare — de țară 
socialistă mediu dezvoltată —, dez
voltarea intensivă a industriei, 
agriculturii și celorlalte domenii 
de activitate pe baza celor mai 
noi cuceriri ale revoluției" tehnico- 
științifice și ale noii revoluții 
agrare, realizarea unei noi calități 
a muncii și vieții întregului nos
tru popor.

Sînt cunoscute realizările din 
primii doi ani ai cincinalului 
1986—1990, planul și programele de 
dezvoltare pe anul 1988, care tre
buie să asigure realizarea telei 
mai mari producții industriale, 
agricole și în celelalte sectoare de 
activitate.

La Conferința Națională a parti

dului, în organismele democrației 
muncitorești-revoluționare au fost 
larg dezbătute atît rezultatele ob
ținute, cit și minusurile, lipsurile 
și au.fost stabilite măsuri în ve
derea perfecționării întregii acti
vități, creșterii spiritului revolu
ționar. de răspundere. întăririi or
dinii, disciplinei in toate sectoare
le, în vederea înfăptuirii neabătute 
a obiectivelor de' dezvoltare a pa
triei. de ridicare a ei pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Înfăptuirea obiectivelor stabilite 
va asigura dezvoltarea în conti
nuare a tuturor județelor patriei 
noastre și realizarea unui volum 
total de activitate economică de 
cel puțin 80 000 lei pe locuitor, din 
care producția industrială va re
prezenta circa 50 000 lei.

In același timp, este necesar ca, 
în toate județele și localitățile, să 
se dezvolte puternic activitatea 
micii industrii, in întreprinderi
le consiliilor populare, a tuturor 
unităților din sistemul cooperatist.

In conformitate cu programele 
stabilite, trebuie ca toate județele 
și localitățile patriei noastre să 
acționeze pentru dezvoltarea pu
ternică a micii industrii, a artiza
natului, a serviciilor, prin folosirea 
bazei materiale locale, a o serie 
de materiale recuperabile și refo- 
losibile. Consiliile populare trebuie 
să acorde o atenție deosebită rea
lizării programelor de recuperare 
și refolosire a materialelor, a sur
selor de energie, reducerii consu
mului de materii prime, materiale 
și energie.

In același timp, în toate comu
nele și orașele trebuie să se dez
volte surse proprii de materiale 
locale și energetice, pe baza micro- 
hidrocentralelor, folosirii biogazu- 
lui, a apelor termale, energiei vîn- 
tului, energiei solare, precum și a 
altor^surse.

Consiliile populare poartă răs
punderea directă și sînt titulare de 
plan pentru întreaga activitate din 
agricultură. Ele trebuie să desfă
șoare o activitate intensă, astfel 
încît toate organele agricole, toate 
unitățile agricole de stat și coo
peratiste, precum și producătorii 
particulari să lucreze și să folo
sească rațional fondul funciar, 
pentru a', obține în acest an cea 
mai Aună producție agricolă.

Am discutat pe larg; la plenara 
Consiliului Național al Agricultu
rii, problemele agriculturii și, de 
aceea, nu doresc să mă opresc asu
pra lor. Voi subli-nia numai nece
sitatea de a se lua toate măsurile 
în, vederea realizării programului 
de creștere a efectivelor de ani
male, îndeosebi la bovine și ovi
ne, a producției animaliere. Tre
buie aplicate ferm măsurile sta
bilite, .atît în ce privește creșterea 
animalelor în întreprinderile de 
stat și cooperatiste, dar și in gos
podăriile populației, astfel încît 
fiecare comună să asigure realiza
rea programului stabilit de crește
re a efectivelor.

înfăptuirea programelor în a- 
gricultură, creșterea efectivelor și 
a producției animaliere constituie 
o problemă hotârîtoare pentru 
buna aprovizionare și sporirea pu
ternică a veniturilor țărănimii, ale 
oamenilor muncii de la’sate. Tre
buie să facem astfel încît să a- 
sigurăm creșterea mai puternică 
a contribuției agriculturii la dez
voltarea generală a patriei noas
tre.

O atenție deosebită trebuie acor
dată de consiliile populare me
diului înconjurător, păstrării cu
rate a apei și aerului.

Va trebui să se asigure în toa
te județele realizarea programului 
de împădurire și exploatare ra
țională a fondului forestier.

în general, nu trebuie să ră- 
mină nici un sector de activitate 
în afara preocupărilor tuturor 
consiliilor populare. Numai așa 
se va asigura înfăptuirea în cele 
mai bune condiții a programelor 
de dezvoltare economico-socială a 
tuturor județelor, orașelor și co
munelor*  patriei noastre. Pe a- 
ceastă bază vor exista și condi
țiile necesare înfăptuirii în via
ță a principiilor socialiste de au- 
toconducere, autoaprovizionare, 
autogestiune — cerințe funda
mentale ale democrației socialis
te. ale înfăptuirii cu succes a 
socialismului și comunismului. 
(Aplauze și urale puternice, 
prelungite; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria!“).

O răspundere deosebită revine 
consiliilor populare in realizarea 
în întregime a fondului de produ
se agroalimentare pentru fondul 
de stat și pentru fondul de auto
aprovizionare.

Toate consiliile populare trebuie 
să-și desfășoare activitatea pe 
baza bugetelor proprii de venituri 
și cheltuieli, să asigure creșterea 
continuă a veniturilor atît pentru 
acoperirea cheltuielilor și autofi
nanțare, cit și pentru vărsarea u- 
nei anumite părți din venituri la 
bugetul centralizat al statului.

Aș dori să menționez, cu multă 
satisfacție, că, în ultimii ani, toa

te județele, orașele și comunele 
patriei noastre au reușit să-și asi
gure in totalitate mijloacele finan
ciare necesare pentru întreaga lor 
activitate. în schimb însă, contri
buția lor la bugetul centralizat al 
statului este încă foarte mică. -Or, 
principiile autocpnducerii, auto- 
aprovizionării, autogestiunii presu
pun nu numai acoperirea chel
tuielilor și consumurilor proprii, 
dar și creșterea continuă a contri
buției la fondul ..general de dezvol
tare economico-socială a patriei. 
Și în acest domeniu trebuie să 
facem astfel încît anul acesta sa 
se obțină cele mai bune rezultate 
în înfăptuirea principiilor socia
liste de autoconducere, autogestiu
ne și autoaprovizionare ! Numai în 
acest fel vom asigura funcționarea 
în bune condiții a activității în 
toate domeniile, întărirea unității 
— în spiritul principiilor centra
lismului democratic — a statului 
nostru, care presupune o interde
pendență strînsă și asigurarea 
unei conduceri unice a tuturor 
domeniilor de activitate. (Urale și 
aplauze îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Stimați tovarăși,
înfăptuirea programelor de dez

voltare economico-socială armo
nioasă a tuturor județelor și locali
tăților impune măsuri hotărîte în 
vederea realizării programelor de 
sistematizare și organizare terito
rială, de restrîngere a suprafețelor 
construite, de modernizare a ora
șelor, comunelor și satelor patriei 
noastre. în acest sens, consiliile 
populare trebuie să asigure înfăp
tuirea tuturor măsurilor stabilite 
privind sistematizarea și moderni
zarea orașelor, astfel încît pînă in 
1990 să încheiem, în linii generale, 
această activitate. In același timp, 
trebuie să se treacă cu mai multă 
fermitate la înfăptuirea programe
lor de sistematizare a comunelor 
și satelor, acordîndu-se o atenție 
deosebită centrelor agroindustria
le.

Pînă în 1990 va trebui să în
cheiem prima etapă a sistematiză
rii ,șî organizării teritoriale a sa
telor. Aceasta Impune de a se 
stabili toate schițele de sistemati
zare, sistemul de construcții și de 
organizare a fiecărei localități. 
Toate construcțiile să se reali
zeze numai pe baza și în conformi
tate cu schițele de sistematizare !

Avînd în vedere că avem a- 
proape 900 de comune, cu o popu
lație mai mică de 3 000 de locui
tori, din care 290 cu mai puțin 
de 2 000 de locuitori, este necesar 
să ne propunem realizarea unor 
comune mai mari, pornind de la 
cel puțin 3 000 de locuitori.

în programul de sistematizare 
va trebui să prevedem ca. pe 
această bază, să avem cel mult 
2 000 de comune. In același timp, 
trebuie să reducem în mod radical 
numărul de sate — de la circa 
13 000 în prezent la cel mult 
5 000—6 000.

Avînd în vedere depopularea, în 
unele județe, a comunelor, este 
necesar ca, încă din acest an, să- 
se stabilească numărul comunelor 
pe fiecare județ și numărul de lo
cuitori în fiecare comună.

In unele județe, unde s-a lăsat 
la voia întîmplării intrarea în o- 
rașe a diferiților cetățeni care nu 
lucrează în întreprinderile orașu
lui respectiv, va trebui să se ia 
măsuri ca toți cetățenii’ care își 
desfășoară activitatea în comune 
să se mute încă jn acest an în co
mune. De altfel, in conformitate 
cu legile țării, aceasta este va
labil pentru toți inginerii, medi
cii, învățătorii, profesorii, pentru 

,toți cei care lucrează în sate. (A- 
plauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“).

în conformitate cu prevederile 
planului cincinal, trebuie să se 
treacă, din acest an, la construcția, 
în toate comunele, a locuințelor 
necesare pentru toți cei care tre
buie să se mute în comune — și, 
cel mai tîrziu anul viitor, să fie 
terminată realizarea acestor con
strucții. Dar, pînă atunci, sînt 
condiții ca întregul personal să 
se mute, din acest an, în co
mune. Nu se poate nici conduce 
agricultura, nici îngriji sănătatea 
oamenilor, nici desfășura un bun 
învățămînt fără a trăi în mijlocul 
satului, al cetățenilor, împreună cu 
cei cu care trebuie dezvoltată co
muna și construi socialismul 1 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!**).

în general, este necesar să se 
stabilească programe de sistemati
zare a comunelor și satelor, cu 
trei etape : 1990—1995—2000 — ur- 
mărindu-se anual realizarea pro
gramului de modernizare a tuturor 
localităților.

Este necesar să punem pe primul 
plan realizarea în cele 558 de con
silii agroindustriale a unor centre 
sau orașe agroindustriale, in jurul 
fiecăruia din acestea aflîndu-se 
circa 3 comune. Pînă în 1990 tre

buie să realizăm cel puțin 2—3 a- 
semenea centre in fiecare județ, 
iar pînă în 1995 să asigurăm efec
tuarea unor vaste lucrări de orga
nizare și modernizare a tuturor 
noilor orașe agroindustriale, astfel 
ca pină in anul 2000 să încheiem 
construirea celor 558 de centre 
orășenești agroindustriale.

în același timp, este necesar — 
așa cum am menționat — să se 
desfășoare activități de sistemati
zare și modernizare a tuturor ora
șelor și comunelor, astfel încît, 
practic, pînă în anul 2000 să în
cheiem, în linii generale, reorga
nizarea și modernizarea teritoria
lă a tuturor localităților patriei 

^noastre.
în toate centrele orășenești agro

industriale trebuie să asigurăm 
dezvoltarea tuturor domeniilor de 
activitate, apropiind și mai mult 
nu numai activitatea economică, 
dar și sănătatea. învățămîntul, ac
tivitatea politico-educativă de ma
sele populare. Totodată, trebuie să 
asigurăm dezvoltarea puternică a 
tuturor acestor activități în toate 
comunele și localitățile patriei 
noastre.

Realizarea acestor programe de 
sistematizare, organizarea terito
rială și modernizarea localităților 
constituie o parte integrantă a dez
voltării socialiste a patriei noastre, 
a realizării Programului de făuri
re a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare spre 
comunism. (Aplauze șl urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — Româ
nia. stima noastră și mindria!“).

în acest fel se vor lichida în 
mod radical deosebirile esențiale 
dintre oraș și sat, se vor apropia 
tot mai mult condițiile de muncă, 
de viață ale oamenilor muncii de 
la sate de cele de la orașe, se vor 
asigura dezvoltarea armonioasă a 
întregii țări, omogenizarea tot mai 
puternică a societății noastre so
cialiste, făurirea poporului unic 
muncitor, constructor conștient al 
viitorului său liber, al socialismu
lui și comunismului. (Urale și 
aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mindria !“).

Stimați tovarăși,
înfăptuirea mărețelor programe 

de dezvoltare a patriei noastre im
pune ca o necesitate obiectivă per
fecționarea conducerii și planifică
rii tuturor sectoarelor de activita
te, conducerea generală pe baza 
planului național unic de dezvolta
re, creșterea rolului organelor cen
trale ale statului în buna condu
cere și organizare a întregii activi
tăți în spiritul principiilor socia
lismului, ale centralismului demo
cratic.

în acest cadru este necesar să se 
tragă toate concluziile din activi
tatea de pină acum a consiliilor 
populare și să se treacă cu hotă- 
rîre la înlăturarea lipsurilor ce 
s-au manifestat, la îmbunătățirea 
întregii activități, la creșterea răs
punderii tuturou consiliilor popu
lare — organele cele mai demo
cratice ale puterii și administra
ției de stat , parte integrantă a 
sistemului democrației muncito
rești-revoluționare realizat în pa
tria noastră. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Trebuie să avem permanent în 
vedere principiul făuririi 'socialis
mului cu poporul și pentru popor 
— expresia puternică a democra
ției muncitorești-revoluționare — 
care asigură participarea tuturor 
categoriilor sociale, a întregului 
nostru popor la conducerea tutu
ror sectoarelor, la făurirea con
știentă a propriului viitor, liber, 
independent, a viitorului socialist 
și comunist!

în cadrul consiliilor populare, 
locuitorii tuturor orașelor și co
munelor participă la dezbaterea 
democratică și adoptarea măsuri
lor in vederea dezvoltării generale 
a fiecărei localități și a patriei 
noastre in general.

Alegerile de deputați în orga
nele locale, din noiembrie anul 
trecut, au constituit, în acest sens, 
o puternică manifestare a demo
crației și unității întregului popor 
în jurul Partidului Comunist Ro
mân — forța politică conducătoare 
a întregii națiuni.

în cele 2 989 de consilii popu
lare comunale, orășenești, munici
pale și județene își desfășoară ac
tivitatea 62 253 de deputați în or
ganele locale, din care aproape 44 
la sută sînt muncitori, tehnicieni, 
profesori, medici, funcționari, iar 
53 Ia sută sint țărani sau oameni 
ai muncii de la sate. Peste 40 la 
sută din deputați sint femei.

în ce privește naționalitățile, 90 
la sută sînt români, 6.9 la sută sînt 
români de naționalitate maghiară, 
iar restul români de naționalitate 
germană și de alte naționalități.

în același timp, pe lingă consi
liile populare funcționează diferi
te comisii în care sint cuprinși un 
mare număr de cetățeni, comitete 

de cartiere, comitete de blocuri șl 
alte forme democratice, in care 
toți locuitorii participă, într-o for
mă sau alta, la buna gospodărire 
și dezvoltare a fiecărei localități.

Dispunem de puternice organe 
democratice de conducere a acti
vității din toate localitățile și ju
dețele patriei noastre, care, îm
preună cu celelalte organisme ale 
democrației muncitorești-revolu
ționare, în spiritul principiilor 
centralismului democratic, asigu
ră buna gospodărire și conducere 
a tuturor localităților, în toate 
sectoarele de activitate.

Avem programe minunate, dis
punem de un larg cadru democra
tic, avem o puternică bază mate
rială și, mai presus de toate, avem 
o minunată clasă muncitoare, ță
rănime, intelectualitate, un minu
nat popor, constructor conștient al 
socialismului, care, sub condu
cerea partidului nostru comunist, 
acționează într-o deplină unitate 
pentru înfăptuirea tuturor progra
melor de dezvoltare a patriei, pen
tru ridicarea ei pe noi culmi de 
progres și civilizație, pentru creș
terea bunăstării materiale și spiri
tuale a întregii națiuni ! (Aplauze 
și urale puternic*  ; se scandează 
Îndelung „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mindria!“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Vorbim și ne gindim cum va 
arăta România în anii 2000. Este 
necesar să fie bine înțeles că felul 
cum va arăta România depinde de 
felul cum va arăta fiecare oraș și 
comună a patriei noastre. România 
este totalitatea localităților patriei 
noastre și ea nu poate arăta decît 
așa cum fiecare comună sau oraș 
se va dezvolta și va asigura cele 
mai bune condiții de viață pentru 
locuitorii lor. Iată de ce trebuie 
ca toți locuitorii fiecărei comune, 
fiecărui oraș să facă totul pentru 
ca orașul, comuna lor să fie un 
model de organizare, de dezvol
tare economico-socială, de cultu
ră, de tot ceea ce asigură bună
starea și fericirea poporului. 
(Aplauze și urale puternice, 
îndelungate : se scandează în
delung „Ccgușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria !**).

Iată de ce putem avea deplină 
încredere în realizarea planurilor 
și programelor., putem fi siguri că 
vom încheia cincinalul 1986—1990 
cu rezultate bune, că vom asigura 
în ultimul deceniu al acestui se
col înfăptuirea programelor care 
prevăd ca, în anul 2000, Român,i- 
să devină o țară socialistă multi 
lateral dezvoltată, în care să exis
te condiții pentru trecerea la apli
carea tot mai largă în viață a 
principiilor comuniste de muncă și 
de trai.

Putem fi deplin convinși că 
România va intra în mileniul al 
treilea cu o puternică bază mate
rială și tehnică, cu o perspectivă 
minunată pentru dezvoltarea for
țelor de producție, înflorirea știin
ței, învățămintului, culturii și, pe 
această bază, pentru dezvoltarea 
tuturor localităților patriei noastre, 
asigurîndu-se astfel ridicarea con
tinuă a nivelului de civilizație, a 
bunăstării materiale și spirituale 
a întregului nostru popor — esența 
politicii partidului nostru comu
nist, țelul suprem al societății so
cialiste și comuniste ! (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!").

Stimați tovarăși,
în întreaga lor activitate, con

siliile populare trebuie să adopte 
măsuri hotărîte împotriva practi
cilor birocratice, de tărăgănare a 
rezolvării diferitelor probleme, să 
introducă un stil nou. revoluțio
nar, să întărească continuu legă
tura cu cetățenii, ca o necesitate 
a bunei activități și a dezvoltării 
continue a democrației muncito
rești-revoluționare.

Este necesar ca toate consiliile 
populare să dea dovadă de mai 
mult spirit de răspundere și re
ceptivitate față de problemele pe 
care le ridică cetățenii, să acțio
neze pentru întărirea ordinii și 
disciplinei, atît în activitatea con
siliilor populare, cit și în apăra
rea proprietății obștești, a proprie
tății și intereselor tuturor oame
nilor muncii, în apărarea și men
ținerea ordinii publice.

Consiliile populare poartă în
treaga răspundere pentru întărirea 
legalității socialiste, combătînd cu 
hotărîre orice încălcare a norme
lor de conviețuire și a legilor ță
rii. Trebuie să se acționeze ast
fel încît să se asigure un spirit 
de muncă și ordine, de respecta
re și aplicare neabătută a legilor 
țării de către locuitorii fiecărei lo
calități.

Buna desfășurare a activității 
consiliilor populare necesită creș
terea și mai puternică a rolului 
organizațiilor și organelor de

(Continuare in pag. a 111-a)
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partid în conducerea tuturor sec
toarelor de activitate.

Este necesar ca membrii de 
partid, organele de partid să facă 
totul pentru buna organizare și 
desfășurare a activității fiecărui 
consiliu popular. Organele și or
ganizațiile de partid nu trebuie 
să înlocuiască în nici un fel con
siliile populare, ci să asigure ca 
membrii de partid, toți deputății 
consiliilor populare să-și îndepli
nească, cu spirit de răspundere și 
exigență, sarcinile importante ce 
le revin în toate domeniile de ac
tivitate.

în întreaga lor activitate, con
siliile populare trebuie să desfă
șoare o largă muncă politico-edu- 
cativă, pornind de la Programul 
Ideologic al partidului, de la 
principiile eticii și echității socia
liste. Trebuie să se asigure ca mi
nunata bază materială — teatre
le, casele de cultură, cluburile, 
căminele culturale —, precum și 
sutele de mii de formații cultural- 
artistice să devină puternice centre 
de educație politică, de formare a 
omului nou, constructor conștient 
al socialismului și comunismului.

Trebuie să ridicăm pe o treaptă 
nouă activitatea Festivalului națio
nal „Cîntarea României “, să pu
nem tot mai larg în valoare mi
nunatele tradiții și geniul creator 
al poporului nostru, adevăratul 
făuritor al culturii naționale.

Uniunile de creație, radioul, te
leviziunea, presa și alte mijloace 
de care dispune societatea noas
tră să acționeze într-o singură 
direcție și să facă totul pentru ri
dicarea continuă a nivelului de cul
tură și de cunoștințe al întregului 
popor. Să se pornească permanent 
de la minunatul tezaur al poporu
lui nostru, întreaga activitate să se 
inspire din acest izvor veșnic viu, 
din apa sa limpede dătătoare de 
viață !

La baza întregii activități edu
cative trebuie să așezăm concepția 
revoluționară despre lume și viață, 
principiile socialismului științific, 
umanismul revoluționar. Să dez
voltăm puternic, în rîndul poporu
lui, al tineretului patriei noastre, 
patriotismul socialist, revoluțio
nar, dragostea față de țară, partid 
și popor, să educăm întregul nos
tru popor în spiritul frăției și so
lidarității, al muncii unite pentru 
socialism și comunism ! (Aplauze 
puternice).

Să acționăm cu toată hotărîrea 
pentru formarea unui om nou, cu 
o înaltă conștiință revoluționară ! 
Să combatem cu hotărîre orice 
manifestări retrograde, de națio
nalism și șovinism, de misticism, 
egoism, individualism, tendințele 
de parazitism și parvenire, tot 
ceea ce înjosește omul ! Să edu
căm poporul nostru în spiritul ce
lor mai nobile idealuri de drepta
te, egalitate, de solidaritate inter
națională ! Aceasta constituie o 
parte a activității de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate — și se poate spune că de
vine o parte tot mai importantă 
a activității partidului și statului 
nostru. (Urale și aplauze pu
ternice, îndelungate; se scan
dează „Ceaușescu și poporul!“, 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Este necesar să combatem cu 
mai multă hotărîre orice tendințe 
și manifestări care mai există la 
unii cetățeni, cu o concepție îna
poiată, de a se gîndi să-și pără
sească patria pentru a merge în 
țări străine. Dintotdeauna po

porul nostru, chiar în condițiile 
cele mai grele, nu și-a părăsit glia, 
a rămas aici, a luptat împotriva 
cotropitorilor, a învins orice greu
tăți și a asigurat formarea națiu
nii și a statului național unitar 
român. Acum, cînd poporul nos
tru are marea fericire de a fi li
chidat pentru totdeauna asuprirea, 
de a fi pe deplin stăpîn pe desti
nele sale, de a-și făuri în mod 
conștient propriul său viitor, este 
de neînțeles existența unor oameni 
care vor să-și părăsească patria, 
gîndindu-se că, poate, undeva ar 
putea să trăiască fără muncă. Este 
adevărat că, în popor, se spune 
că nu există pădure fără uscături. 
Dar trebuie să desfășurăm o ase
menea activitate polițico-educati- 
vă, de cultivare a dragostei față 
de muncă, de patrie, de făurire a 
propriului viitor aici, ca să avem 
cît mai puține uscături în pădurile 
patriei noastre ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează Îndelung 
„Ceaușescu șl poporul !“).

Activitatea politico-educativă 
trebuie să dezvolte puternic senti
mentul de demnitate, mîndria de 
a fi cetățean al României socialis
te, de a fi participant activ la rea
lizarea celei mai drepte și mărețe 
societăți, de a sluji, în orice îm
prejurări, țara, poporul, indepen
dența și suveranitatea patriei 
noastre 1 (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu— P.C.R.!". „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — 
România, stima noastră și min- 
dria !“, „Vom munci și vom lupta
— (ara o vom Înălța !“).

Stimați tovarăși,
Pornind de la interdependența 

dialectică dintre politica internă 
și cea externă și punînd în centrul 
întregii activități înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare econo- 
mico-socială, România desfășoară, 
în același timp, o intensă activita
te internațională, de participare 
activă la soluționarea problemelor 
complexe ale lumii contemporane, 
în interesul tuturor popoarelor, al 
păcii și colaborării internaționale.

în acest spirit, am acționat și ac
ționăm pentru dezvoltarea largă a 
relațiilor cu țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu 
statele capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, pe baza princi
piilor deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avan
tajului reciproc, renunțării la forță 
și la amenințarea cu forța.

în actuala situație internaționa
lă, care se menține încă destul de 
gravă și complexă, problema fun
damentală a epocii noastre o con
stituie oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea hotărîtă la dezarmare, 
în primul rînd la dezarmarea nu
cleară, apărarea dreptului suprem 
al oamenilor, al popoarelor — la 
viață, la pace, la existență liberă, 
independentă și demnă. (Aplauze, 
urale prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“, „Dezarmare
— pace !“).

în viața internațională se men
țin și se dezvoltă contradicții pu
ternice — politice, economice și 
militare. Deși s-au înregistrat unii 
pași în soluționarea unor proble
me pe calea tratativelor, nu se 
poate spune că s-a produs o 
schimbare radicală în modul de 
gîndire și acțiune în viața inter
națională. Noua gîndire și noul 
mod de abordare și soluționare a 

diferitelor probleme mondiale 
complexe se află numai la început 
și își croiește drum cu foarte mare 
greutate.

Se impun eforturi susținute din 
partea tuturor oamenilor politici, 
a forțelor realiste, a popoarelor, 
pentru a determina o schimbare 
radicală în viața internațională, în 
gîndirea și modul de acțiune, în 
soluționarea problemelor vieții 
mondiale. Numai așa se va putea 
da o perspectivă clară și asigura 
înlăturarea gravelor primejdii care 
amenință existența omenirii.

Semnarea acordului între Uniu
nea Sovietică și Statele Unite ale 
Americii cu privire la rachetele 
nucleare cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune a reprezentat, in
tr-adevăr, un eveniment de im
portanță istorică ; dar el constituie 
numai un prim pas pe calea în
lăturării uriașelor stocuri de arme 
nucleare existente în lume, care 
pot să distrugă de cîteva ori în
treaga omenire. De aceea este ne
cesar să se intensifice eforturile 
în vederea realizării de noi 
acorduri în direcția reducerii ar
melor nucleare strategice, a opri
rii experiențelor nucleare, a re
nunțării la militarizarea Cosmo
sului și a eliminării totale a ar
melor nucleare. Cît timp vor con
tinua să se păstreze și să se pro
ducă noi arme nucleare, se men
ține și crește pericolul războiului 
nuclear, al distrugerii omenirii, a 
însăși vieții pe planeta noastră. 
Iată de ce este necesar să se spu
nă popoarelor adevărul despre pe
ricolul uriaș pe care îl reprezintă 
armele nucleare pentru întreaga 
omenire și, îndeosebi, pentru Eu
ropa, unde sînt concentrate cele 
mai mari arsenale de diferite ti
puri de rachete nucleare.

în aceste împrejurări, «înt de 
neînțeles declarațiile. unor oameni 
politici și intențiile unor state 
membre ale N.A.T.O. de a conti
nua producerea și perfecționarea 
armelor nucleare. Intențiile State
lor Unite ale Americii și N.A.T.O. 
de a perfecționa și menține în Eu
ropa 4 000 de arme nucleare vin 
în totală contradicție cu acordu
rile dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii asupra 
unor tipuri de arme nucleare și 
reprezință, de fapt, o intensificare 
a cursei înarmărilor nucleare în 
Europa, măresc pericolul războiu
lui nuclear, al distrugerii Europei 
și a întregii lumi.

în numele poporului român ne 
adresăm țărilor din N.A.T.O. și 
Statelor Unite ale Americii, cît și 
Uniunii Sovietice și țărilor din 
Pactul de la Varșovia cu chemarea 
de a se renunța la perfecționarea 
și dezvoltarea unor noi arme nu
cleare în Europa, de a se acționa 
pentru înlăturarea tuturor acestor 
arme de pe continentul european 
și din întreaga lume. Aceasta este 
în interesul fiecărei națiuni euro
pene, al existenței lor libere și 
independente ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — pace !“, 
„Ceaușescu — România, pacea și 
prietenia !"),

România s-a pronunțat și se pro
nunță cu toată hotărîrea pentru 
eliminarea armelor chimice și a 
altor arme de distrugere în masă. 
Considerăm că există o strînsă in
terdependență între armele nu
cleare cu rază mai scurtă de ac
țiune și armele chimice — și de 
aceea trebuie să se acționeze pen
tru eliminarea concomitentă atît 
a unora, cît și a altora.

Ne pronunțăm, de asemenea, 
ferm pentru reducerea substanția
lă a armamentelor convenționale.

România a prezentat la Organi
zația Națiunilor Unite și în diferi
te foruri internaționale numeroase 
propuneri în vederea dezarmării, 
a întăririi securității și păcii în 
Europa și în lume.

Tara noastră se pronunță ferm 
pentru desființarea celor două 
blocuri militare — Pactul de la 
Varșovia și N.A.T.O. în acest sens, 
sîntem pentru începerea tratative
lor directe între cele două blocuri 
în vederea desființării lor conco
mitent.

Ne-am pronunțat șl susținem 
desființarea bazelor militare și re
tragerea trupelor străine de pe te
ritoriul altor state. Este necesar să 
se renunțe la manevre și demon
strații militare de amploare și la 
orice manevre și demonstrații la 
granițele altor țări.

Considerăm că este necesară 
realizarea unul coridor între cele 
două blocuri militare, de 100—150 
km, din care să fie retrase trupele 
și armamentele, îndeosebi tancu
rile, artileria, mijloacele mecaniza
te, aviația.

Este necesar să se înceapă, în 
cel mai scurt timp, tratative în
tre cele două blocuri militare, cu 
participarea tuturor țărilor euro
pene, în vederea trecerii la reali
zarea unor acorduri corespunză
toare de dezarmare, de întărire 
a încrederii în Europa, pe baza 
unui control strict, internațional, 
să se realizeze un echilibru real 
de forțe, pe baza reducerii sub
stanțiale a armamentelor și înlă
turării depline a tuturor armelor 
nucleare și chimice.

România se pronunță pentru în
cheierea cu rezultate cît mai bune 
a reuniunii general-europene de 
la Viena, pentru îmbunătățirea re
lațiilor și colaborării economice, 
tehnico-științifice și în alte do
menii dintre țările continentului. 
Interesele tuturor națiunilor eu
ropene cer să se asigure reali
zarea unei Europe unite, a pă
cii, a dezvoltării democratice și 
independente, a progresului eco
nomic și social al tuturor națiu
nilor.

Sîntem pentru abordarea și o 
soluționare justă a problemelor de 
ordin umanitar, pornind de la a- 
sigurarea drepturilor fundamenta
le ale fiecărui popor și, în pri
mul rînd, a dreptului la muncă, 
la învățătură, la viață. O aten
ție deosebită este necesar să se 
acorde asigurării dreptului tinere
tului la învățătură, la muncă, la 
participarea activă Ia întreaga 
viață politico-socială.

Pornind de la aceasta, conside
răm că este necesar să se reali
zeze un acord general între țări 
privind activitatea de educare a 
popoarelor și îndeosebi a tinere
tului, în spiritul prieteniei, al so
lidarității, al păcii și colaborării, 
pe baza deplinei egalități în 
drepturi.

Avînd în vedere că în unele țări 
europene are loc o recrudescență 
a activității unor organizații fas
ciste, considerăm că este mai ne
cesar ca oricînd ca țările europe
ne să-și întărească și mai mult 
conlucrarea în' combaterea cu fer
mitate a manifestărilor neofascis
te, șoviniste, revanșarde, care des
fășoară o activitate de învrăjbire 
a popoarelor și urmăresc să adîn- 
cească divizarea și neîncrederea în 
Europa și în lume. Nu trebuie să 
așteptăm sau să admitem să se 
mai reediteze experiența întune

cată a trecutului ! Trebuie să ac
ționăm cu toată hotărîrea pentru 
ca să se pună capăt oricărei tole
ranțe și sprijin diferitelor cercuri 
sau elemente fasciste, neofasciste, 
să se dea o ripostă hotărîtă tutu
ror elementelor rasiste, revanșarde 
și șoviniste, care reprezintă un pe
ricol pentru independența și secu
ritatea popoarelor, pentru dezvol
tarea lor democratică și indepen
dentă, pentru pace.

România s-a pronunțat și se 
pronunță ferm pentru dezvoltarea 
largă a colaborării între toate sta
tele din Balcani, pentru transfor
marea acestei regiuni într-o zonă 
a păcii și bunei vecinătăți, fără 
arme nucleare și chimice, fără 
baze militare străine. Intîlnirea 
recentă a miniștrilor de externe 
ai țărilor balcanice, de la Belgrad, 
înțelegerile la care, s-a ajuns cu 
acest prilej, reprezintă un eveni
ment de importanță deosebită, de- 
monstrînd că este posibil — și 
trebuie — să se acționeze pentru 
realizarea unor relații noi între 
toate țările din Balcani.
• în acest sens, considerăm că 
propunerile României și Greciei 
privind organizarea, la București, 
a unei întîlniri la nivel înalt a șe
filor de state și guverne din țări
le balcanice, reprezintă o necesi
tate vitală, este de actualitate, în 
vederea stabilirii unui program 
complex de dezvoltare a colaboră
rii economice, tehnico-științifjce, 
culturale și în alte domenii, ca o 
parte a realizării colaborării în 
Europa și în întreaga lume.

în situația internațională actua
lă, este necesar să se facă totul, 
pentru eliminarea forței și ame
nințării cu forța în relațiile din
tre state, pentru încetarea con
flictelor existente în diferite re
giuni ale lumii și soluționarea lor 
numai pe cale pașnică, prin trata
tive. în acest sens considerăm că 
este imperios necesar să se treacă 
la organizarea unei conferințe in
ternaționale în problemele Orien
tului Mijlociu, cu participarea tu
turor țărilor interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei și a Israelului. Este ne
cesar să se înțeleagă că situația 
care s-a creat în Orientul Mijlo
ciu cere să se facă totul pentru o 
soluție globală, care să asi
gure soluționarea, în primul rînd, 
a problemei poporului palestinian, 
pe baza dreptului la autodetermi
nare, inclusiv la crearea unui stat 
propriu, independent, precum și 
pentru asigurarea integrității și 
suveranității tuturor statelor din 
zonă, inclusiv a Israelului.

De asemenea, este necesar să se 
pună cît mai grabnic capăt răz
boiului dintre Irak și Iran, care a 
adus ambelor popoare mari pier
deri materiale și umane.

în același spirit considerăm că 
trebuie soluționate și alte proble
me litigioase, inclusiv cele din 
America Centrală, Indochina și 
altele.

Stimați tovarăși,
Avînd în vedere situația econo

mică internațională gravă, care 
afectează profund toate popoarele, 
dar mai cu seamă țările în curs de 
dezvoltare, ca urmare a crizei eco
nomice, a politicii financiar-mo- 
netare inechitabile, a măsurilor 
protecționiste adoptate de țările 
dezvoltate, este necesar să se trea
că la soluționarea globală a aces
tor probleme, în vederea lichidării 
subdezvoltării și instaurării unor 
noi relații economice, bazate pe 
deplină egalitate și echitate între 
toate statele lumii.

Considerăm necesară, în acest 
sens, organizarea unei conferințe 
internaționale, în cadrul Organi
zației Națiunilor Unite, cu partici
parea atît a țărilor dezvoltate, cit 
și a țărilor în curs de dezvoltare, 
pentru a se ajunge la soluții 
reciproc acceptabile, inclusiv în 
problema datoriilor externe destul 
de mari ale țărilor în curs de dez
voltare, pentru crearea condițiilor 
necesare în vederea dezvoltării 
echitabile, echilibrate a economiei 
mondiale, a lichidării subdezvol
tării și realizării unei noi ordini 
economice mondiale, care să asigu
re progresul și bunăstarea fiecărei 
națiuni. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu 
— România, stima noastră și 
mîndria !“).

Problemele complexe și deosebit 
de grave — politice, economice, 
militare — ale vieții mondiale 
impun participarea activă la solu
ționarea lor, în condiții de depli
nă egalitate, a tuturor statelor, 
fără deosebire de mărime sau de 
orînduire socială. în mod deosebit 
trebuie să se asigure participarea 
activă la soluționarea acestor pro
bleme a țărilor mici și mijlocii, a 
țărilor în curs de dezvoltare, a 
statelor nealiniate, care constituie 
marea majoritate a lumii și sînt 
nemijlocit interesate într-o poli
tică de colaborare, de independen
ță și pace.

Ne pronunțăm pentru creșterea 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite, al altor organisme interna
ționale în soluționarea democra
tică, cu participarea largă a 
tuturor țărilor, a problemelor com
plexe mondiale.

Mai mult ca oricînd este necesar 
să se intensifice lupta tuturor for
țelor realiste și progresiste, a 
tuturor popoarelor împotriva 
înarmărilor, pentru eliminarea 
războiului din viața omenirii, pen
tru afirmarea noii politici, a noii 
gîndiri, a noului mod de acțiune, 
pentru pace și colaborare, pentru 
dezvoltarea liberă, independentă, 
a fiecărei națiuni. (Aplauze pu
ternice).

Avem deplina convingere că for
țele care se pronunță pentru pace, 
popoarele de pretutindeni dispun 
de forța și capacitatea necesare 
pentru a determina, acționînd în 
deplină unitate, schimbarea cursu
lui periculos al evenimentelor, a 
modului vechi de gîndire și ac
țiune, pentru trecerea efectivă la 
dezarmare, și în primul rînd la 
dezarmarea nucleară, pentru a 
asigura pacea, viața tuturor na
țiunilor, pentru dreptul fiecărui 
popor de a fi pe deplin stăpîn pe 
destinele sale ! (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mîndria!“).

Stimați tovarăți,
îmi exprim convingerea că 

dezbaterile Conferinței pe țară a 
președinților consiliilor populare, 
hotărîrile ce vor fi adoptate vor 
determina o schimbare profundă 
în metodele și stilul de muncă, în 
creșterea eficienței întregii activi
tăți a consiliilor populare, în întă
rirea legăturilor acestora cu ma
sele largi de oameni ai muncii, 
cu toți cetățenii, în întărirea con
tinuă a unității întregului popor în 
cadrul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, sub conducerea 
partidului nostru comunist — forța 
politică conducătoare a națiunii 
noastre socialiste ! (Urale și aplau
ze puternice; se scandează în

delung „Ceaușescu — P.C.R. î", 
„Ceaușescu și poporul !“).

Este necesar ca toți participanții 
la conferință, toți deputății consi
liilor populare, toate organele și 
organizațiile de partid să treacă 
cu toată hotărîrea la înfăptuirea 
programelor și planurilor de dez
voltare economico-socială și a 
tuturor hotărîrilor ce vor fi adop
tate ! Să se treacă cu fermitate la 
executarea la timp și în cele mai 
bune condiții a tuturor lucrări
lor agricole ! Să se facă astfel 
îneît, în acest an, să obținem cele 
mai bune producții — în industrie, 
agricultură, în toate domeniile de 
activitate ! (Urale șl aplauze pu- 
ternice, prelungite; se scandează 1 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu S 
și poporul !“, „Vom munci și vom J 
lupta, (ara o vom înălța !“).

La conferință participă toți 3 
președinții consiliilor populare co- $ 
munale, orășenești, județene — 
aproape 3 000 de activiști de partid 
și de stat, o uriașă forță a parti
dului și statului nostru. De voi, de 
activitatea voastră, dragi tovarăși, 
depinde felul cum se vor dezvolta 
comunele și orașele, cum se vor 
realiza programele de dezvoltare 
generală a patriei noastre. îm
preună cu deputății, cu întregul 
activ de partid, cu cetățenii, cu 
întregul popor, trebuie să faceți 
totul pentru a vă îndeplini înalta 
răspundere pe care partidul și po
porul v-au încredințat-o! (Urale și 
aplauze puternice, prelungite, se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Vom munci și vom lupta, țara o 
vom înălța!“, „Ceaușescu să 
trăiască — România să înflo
rească !“).

Să facem totul pentru a asigura 
realizarea minunatelor programa 
de dezvoltare a patriei noastre, 
pentru ridicarea necontenită a ni
velului de trai, material și spiri
tual, al întregului popor, pentru 
întărirea continuă a independen
tei și suveranității României ! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“).

Să acționăm cu toată hotărîrea 
pentru întărirea spiritului de răs
pundere, a ordinii, disciplinei, pen
tru dezvoltarea unui înalt spirit 
revoluționar, în vederea progresu
lui continuu al patriei noastre, 
pentru înfăptuirea neabătută a 
Programului partidului de înainta
re a României spre înaltele culmi 
ale civilizației socialiste și comu
niste ! (Urale și aplauze puternice, 
susținute ; se scandează „Ceaușescu 
— România, stima noastră și mîn
dria !“, „Ceaușescu, eroism — 
România, comunism !“).

în încheiere, vă urez dumnea
voastră, tuturor oamenilor muncii, 
întregului popor noi și tot mai 
mari succese în înfăptuirea neabă
tută a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

Tuturor, vă urez din toată inima 
multă sănătate și fericire 1 (Urale 
și aplauze puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu —• 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria!“, „Ceaușescu 
să trăiască — România să-nflo- 
rească !“, „Ceaușescu, eroism — 
România, comunism !“. Toți cei 
prezenți în sală se ridică în picioa
re și ovaționează îndelung, într-o 
atmosferă de puternică unitate, 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul său general, 
președintele Republicii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE TARĂ
9?

A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE
9 *

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN OLTEANU

Ne aflăm cu toții sub puter
nica impresie generată de ma
gistrala cuvintare rostită in 
cadrul conferinței noastre de 
secretarul general al partidului, 
document care constituie o nouă 
Si strălucită expresie a gindirii 
și acțiunii sale revoluționare, re- 
prezentind prin bogăția tezelor, 
ideilor și aprecierilor ce le cu
prinde un mobilizator program 
da muncă pentru înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționa
le. a mărețelor obiective de 
dezvoltare intensivă a patriei. 
Științific fundamentate in mo
numentala operă social-politică 
a Marelui Erou al națiunii ro
mâne. ilustrul conducător al 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Acum. cind. printr-o fericită 
coincidență, conferința noastră 
are loc in anul în care se îm
plinesc două decenii de la reor
ganizarea administrat iv-terito- 
rială. vă rog să-mi îngăduiți să 
dau glas gindurilor și simțămin- 
telor oamenilor muncii din Ca
pitală. exprimind, cu adine res
pect. un vibrgnt omagiu și cea 
mai caldă recunoștință tovară
șului Nicolae Ceaușescu. ctitorul 
marilor prefaceri din perioada 
istorică inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului, inițiato
rul măsurilor novatoare de mo
delare continuă a structurilor 
societății in acord cu cerințele 
fiecărei etape a procesului revo
luționar de edificare socialistă a 
țârii. însoțită de perfecționarea 
conducerii și relațiilor sociale, 
de adincirea democrației mun
ci torești-revoluționare. îmbună
tățirea organizării administra- 
tiv-teritoriale a dat răspuns ne
cesității de a se crea un cadru 
optim pentru dezvoltarea pu
ternică a forțelor de producție, 
pentru ascensiunea echilibrată, 
armonioasă a economiei națio
nale. a deschis largi perspecti
ve ridicării tuturor zonelor și 
localităților patriei pe trepte 
superioare de civilizație.

în directă conexiune cu ma
rile prefaceri socialiste, imagi-' 
nea României de as'tăzi pe glob 
— imaginea unui stat liber, su
veran. demn, cu un prestigiu 
fără precedent — este indisolu
bil asociată de numele tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Marele 
Erou al Păcii, unanim prețuit 
și elogiat pe toate meridianele 
pentru eforturile neobosite, ini
țiativele și demersurile sale 
consacrate afirmării unei gin-j 
dirt noi in abordarea și soluțio
narea problemelor cardinale ale 
vieții internaționale, pentru 
triumful politicii de dezarmare 
și pace, de apărare a libertății 
și independenței popoarelor.

Progresul impresionant al so
cietății românești in perioada 
de aur a istoriei naționale, in
trată pentru totdeauna in con
știința poporului drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". se reflectă 
pregnant și in realitățile Capi
talei, care a cunoscut, aseme
nea Întregii țări, remarcabile 
transformări Înnoitoare. Produc
ția industrială a crescut in ul
timele patru cincinale de peste 
6 ori. iar prin înfăptuirea unui 
amplu program de investiții au 
fost create puternice platforme 
industriale, au fost construite 
aproape 500 000 apartamente și 
impunătoare edificii social-cul- 
turale. O dată cu creșterea for
ței sale economice și cu inten
sificarea procesului multilateral 
de dezvoltare a conștiinței so
cialiste a maselor, de formare 
a omului nou. Bucureștiul \ s-a 
afirmat tot mai mult ca un im
portant centru al științei, invă- 
țămintului și culturii, domenii 
care beneficiază de coordonarea 
de inaltă competență a tovară
șei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. remarcabil om 
politic și savant de larg presti
giu internațional.

înfățișat cu o puternică forță 
mobilizatoare in expunerea de

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU PRUNĂ

îmi revine deosebita onoare 
d» a exprima, cu profund res
pect. sentimentele minerilor și 
energeticienilor din Rovinari, 
al» tuturor locuitorilor județu
lui Gorj, de nemărginită dra
goste și aleasă recunoștință față 
de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al poporului 
român, patriot înflăcărat, marele 
și strălucitul erou intre eroii 
neamului, pentru exemplara dă
ruire • și inalta responsabilitate 
cu care vă consacrați țelurilor 
nobile ale progresului patriei, 
apărării libertății și indepen
denței României, afirmării ei ca 
factor de seamă al păcii și 
colaborării între popoare.

Magistrala dumneavoastră cu
vintare ilustrează incă o dată 
rolul hotăritor. determinant pe 
care il aveți in elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului 
și statului nostru, constituind 
un strălucit program de muncă 
și acțiune menit să asigure 
participarea plenară a tuturor 
cetățenilor la conducerea țării, 
sporirea competențelor și atri
buțiilor organelor locale ale 
puterii de stat in mobilizarea 
mai puternică a tuturor re
surselor pentru înfăptuirea 
neabătută a Programului par
tidului.

Rod al politicii partidului și 
statului de repartizare armo
nioasă a forțelor de producție, 
al actului revoluționar înfăp
tuit in urmă cu 20 de ani, de 
reorganizare administrativ-teri- 
torială a țării, județul Gorj. 
altădată una din zonele cele 
mai rămase in urmă, a benefi
ciat în perioada care a trecut 
de la istoricul Congres al IX- 
lea de importante fonduri de 
investiții. în prezent, județul 
nostru dispune de unități indus

excepțională însemnătate pre
zentată de secretarul general al 
partidului in cadrul conferinței 
noastre, vastul program de sis
tematizare a Capitalei, elaborat 
și realizat sub directa conducere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pune pregnant in lumină dimen
siunile efortului de transforma
re a Bucureștiului în următorii 
ani intr-o metropolă modernă, 
ilustind capacitatea creatoare a 
poporului, plenar afirmată in 
condițiile timpului eroic ’ pe 
care-I trăim.

Adine recunoscători pentru în
drumările ce ni le acordați zi 
de zi, pentru prezența dumnea
voastră permanentă in unități 
din industrie, agricultură, cer
cetare și invățămint. pe șantie
re. pentru orientările și indica
țiile de inestimabilă valoare ce 
reprezintă insuflețitoare pro
grame de acțiune, un prețios în
dreptar in activitatea organi
zației noastre de partid, a consi
liilor populare, oamenii muncii 
din municipiul București vă ex
primă. și cu acest prilej, dum
neavoastră. mult stimate si iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
dumneavoastră, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu. cele 
mai alese mulțumiri pentru gri
ja statornică pe care o purtați 
dezvoltării economico-sociale și 
înfloririi multilaterale a capita
lei României socialiste.

în continuare, vorbitorul a 
prezentat ampla activitate des
fășurată de consiliul popular 
municipal, de consiliile popu
lare ale sectoarelor și comune
lor, sub conducerea organelor si 
organizațiilor de partid, pentru 
valorificarea superioară a re
surselor tehnico-materiale si u- 
mane in vederea înfăptuirii o- 
biectivelor stabilite prin plan. 
Ca urmare, in primii doi ani ai 
actualului cincinal, in industrie 
s-a realizat o producție supli
mentară de aproape 8 miliarde 
lei. în agricultură s-a obținut 
în anul trecut cea mai mare re
coltă de cereale. Sectorul agricol 
Ilfov — constituit din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— aducindu-și o contribuție 
sporită la aprovizionarea popu
lației Bucureștiului si la livrări
le de produse pentru fondul de 
stat.

In lumina- cerințelor sublinia
te și in cuvintarea de astăzi a 
secretarului general al partidu
lui, autocritic'trebuie să arătăm 
c| rezultatele puteau fi supe
rioare dăcâ acționam cu mai 
multă responsabilitate, dacă nu 
se manifestau neajunsuri in sti
lul și metodele de muncă ale 
comitetelor executive, deputați- 
lor. activiștilor consiliilor popu
lare in ce privește folosirea efi
cientă a potențialului de pro
ducție. conducerea activității 
din fiecare unitate administra- 
tiv-teritorială. a relevat vorbi
torul.

Situind Ia baza întregii acti
vități tezele, aprecierile si o- 
rientările de o deosebită însem
nătate formulate astăzi de dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe Nicolae Ceausescu, vă ra
portăm că sintem hotăriți să 
facem totul pentru îmbunătă
țirea muncii organelor locale 
ale puterii de stat, pentru creș
terea contribuției lor la înfăp
tuirea olanului oe acest an si 
Pe întregul cincinal.

Reafirmind si in acest cadru 
angajamentul comuniștilor, al 
tuturor cetățenilor Capitalei de 
a înfăptui neabătut orientările 
si indicațiile secretarului gene
ral al partidului — a spus in în
cheiere vorbitorul — vă rog să-mi 
permiteți să exprim hotărirea 
noastră de a aduce, prin fapte 
de muncă, suprema dovadă a 
sentimentelor de profundă sti
mă și prețuire ce le nutrim față 
de eminentul conducător al na
țiunii. care sluieste cu inegala
bilă dăruire interesele poporu
lui. cauza socialismului si păcii, 
tovarășul Nicolae Ceausescu.

triale dotate cu utilaje de înal
tă tehnicitate, de o agricultură 
modernă, de oameni capabili și 
hotăriți să le sporească continuu 
rodnicia.

Dacă in anul 1968 in Rovinari 
nu exista decit o singură între
prindere minieră, prin înfăp
tuirea unui program de investi
ții in valoare de peste 25 mi
liarde lei. localitatea dispune 
astăzi de un combinat cu 6 în
treprinderi. o mare termocen
trală. intreprinderi de construc
ții și montaje miniere, de re
parații utilaj minier, fiind crea
te astfel peste 30 000 de locuri 
noi de muncă. Au fost construi
te 3 700 apartamente, la care 
pină la finele actualului cinci
nal se vor adăuga incă 2 000, 
numeroase școli, cre.șe. grădi
nițe. așezăminte culturale și 
unități de ocrotire a sănătății. 
Asemenea realități, care pot fi 
intilnite pretutindeni in Româ
nia socialistă, arată că. in pofi
da condițiilor complexe și con
tradictorii in care evoluează 
economia mondială, cind tot 
mai multe țări se confruntă cu 
grave aspecte de recesiune și 
șomaj, ce afectează in primul 
rind tineretul, economia noastră 
se dezvoltă continuu, armonios 
și echilibrat, asigură condiții de 
muncă pentru toți cetățenii pa
triei. de afirmare plenară în 
toate domeniile a tinerei ge
nerații. ceea ce pune în lumină 
justețea și caracterul științific 
al politicii economico-sociale a 
partidului și statului, al cărei 
țel îl reprezintă ridicarea nive
lului de trai material și spiri
tual al întregului popor.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la activitatea desfășura
tă de deputății din Rovinari. 
care s-au implicat tot mai mult 
în realizarea prevederilor de 

plan in profil teritorial și a 
programelor speciale de dezvol
tare economico-soeiala a locali
tății.

în încheiere, vorbitorul a 
spus: Așa cum ați . subliniat
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, va 
trebui să facem mai mult pen
tru a dezvolta la toți cetățenii 
localității noastre spiritul de 
demnitate, de dragoste față de 
patrie, de partid. în munca 
politico-educativă vom pune un 
accent mai mare pe populari
zarea grandioaselor realizări 
înregistrate in patria noastră, 
în fiecare așezare a țării, tn 
această amplă și deosebită ac
țiune simțim nevoia ca alături 
de noi. în mijlocul nostru, să se 
afle mai mult decit pină acum

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
MARIA ONOFREI

Dind glas profundelor senti
mente și aleselor ginduri ale 
comuniștilor, ale tuturor locui
torilor județului Iași față de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, eminent 
conducător de partid și de stat, 
marele erou și ctitor de țară 
nouă, care de peste 55 de ani 
vă consacrați eroica activitate 
revoluționară triumfului cauzei 
socialismului și comunismului, 
împlinirii aspirațiilor de liber
tate, dreptate socială, democra
ție și pace ale poporului român, 
exprim adeziunea noastră de
plină la magistrala expunere 
prezentată conferinței, docu
ment programatic de excepțio
nală însemnătate pentru pro
gresul multilateral al patriei 
noastre.

Cu profund respect adresăm, 
din adincul inimilor noastre, 
cele mai vii mulțumiri tovară
șei Elena Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului și statului, 
strălucit om de știință, ce se 
bucură de un inalt prestigiu in
ternațional. pentru contribuția 
remarcabilă la progresul gene
ral .al patriei, la dezvoltarea 
invățămintului, științei și cul
turii românești.

în perioada care a trecut de 
la Congresul al IX-lea, cind 
prin voința unanimă a comu
niștilor, a întregului popor, in 
fruntea partidului și statului 
ati fost ales dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. județul Iași 
a devenit un puternic centru 
industrial-agrar, o infloritoare 
citadelă a invățămintului. știin
ței și culturii, a subliniat vorbi
toarea. Pe baza unui impresio
nant program de investiții, care 
in anii ce au trecut de la actul 
revoluționar al reorganizării 
administrativ-teritoriale a țării 
se ridică la peste 70 miliarde 
lei. fondurile fixe au sporit de 
8 ori, producția industrială de 
circa 12 ori. fiind create 115 000 
noi locuri de muncă, iar cea a- 
gricolă de aproape 3 ori. Tot
odată. s-au construit 90 000 a- 
partamente. 2 000 săli de clasă, 
200 000 metri pătrați spații pen
tru învățămintul superior și. cer
cetare și alte obiective social- 
culturale.

Asemenea tuturor localităților 
județului, a spus vorbitoarea, și 
comuna Podu Iloaiei a cunoscut

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIRCEA ZLOTEA

Participăm la Conferința pe 
țară a președinților consiliilor 
populare cu sentimente de alea
să și justificată mindrie patrio
tică față de mărețele prefaceri 
înnoitoare ce au avut loc in 
munca și viața poporului ro
mân. in cei 20 de ani care au 
trecut de la reorganizarea ad- 
ministrativ-teritorială a țării, cu 
conștiința clară că toate acestea 
sint indisolubil legate de eroica 
dumneavoastră activitate revo
luționară. mjllt iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ge
nial strateg al construcției 
României moderne, conducător 
luminat al destinelor poporului, 
militant neobosit pentru cauza 
păcii și colaborării între toate 
națiunile lumii.

Reprezint la conferință pe cei 
peste 11 300 de locuitori ai co
munei Mihail Kogălniceanu, lo
calitate care, datorită politicii 
înțelepte a partidului și statului 
de repartizare armonioasă a for
țelor de producție, a cunoscut in 
ultimii 23 de ani ample prefa
ceri in toate domeniile. în pre
zent realizăm o activitate eco
nomică de peste 1.2 miliarde lei. 
Agricultura comunei dispune de 
peste 15 000 ha teren agricol, 
din care peste 80 la sută in sis
tem irigat, trei unități coopera
tiste, două unități agricole de 
stat, două asociații, opt ferme 
avicole, o puternică stațiune de 
mașini agricole, realizind o pro
ducție anuală de peste 450 mi
lioane lei.

Profunde transformări s-au 
produs și în viața oamenilor. 
Dacă în trecut peste 55 la sută 
din totalul locuitorilor erau 
neștiutori de carte, acum avem 
mai mult de 1 200 cadre cu stu
dii medii și superioare, iar pe 
băncile școlilor Se află peste 
1 100 elevi. S-au construit a- 
proape 1 000 apartamente și 
peste 500 case noi, școli, grădi
nițe, spații comerciale, a fost 
îmbunătățită baza materială a 
instituțiilor de cultură și de 
ocrotire a sănătății populației, 
comuna noastră avfnd astăzi 
toate atributele unei localități 
urbane.

Raportăm conferinței că în 
anul 1987 unitățile agricole de 
pe raza comunei noastre au li

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
ILEANA GEORGESCU

Am ascultat cu deosebit in
teres ' și adîncă emoție magis
trala expunere prezentată de 
secretarul general al partidului 

oamenii de artă și cultură, 
scriitorii în primul rind. care, 
cu sensibilitatea și forța de ex
presie recunoscute, să înfățișeze 
in toate complexitatea înfăp
tuirile înregistrate, eroismul in 
muncă, chipul nou. luminos, al 
făuritorilor de bunuri materiale.

Ne angajăm, mult iubite 
și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. mult stima
tă tovarășă Elena Ceaușescu, 
să facem totul pentru a înfăp
tui cu cea mai inaltă răspun
dere comunistă prevederile de 
plan in profil teritorial pe acest 
an și pe întregul cincinal, pen
tru a ne spori contribuția la 
înălțarea României pe culmile 
glorioase ale socialismului și 
comunismului.

in anii de lumină și iibînzi 
inaugurați de Congresul al IX- 
lea al partidului profunde mu
tații la care părinții noștri 
nici nu puteau visa. Ca ur
mare a sprijinului dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, a orientări
lor date direct la fața locului 
cu prilejul vizitelor de lucru, 
comuna noastră, aflată in plin 
proces de urbanizare, a bene
ficiat in ultimele două decenii 
de un volum important de in
vestiții, fiind construite unități 
economice a căror producție- 
marfă industrială se ridică anul 
acesta la peste o jumătate mi
liard lei. Potrivit schiței de sis
tematizare s-au realizat din 
fondurile statului 500 de locuin
țe, 3 000 mp spații comerciale, 
48 săli de clasă și echipările 
tehnico-edilitare necesare unui 
centru agroindustrial modern.

Așa cum ne-ați cerut dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, și la 
Congresul al 111-lea al educa
ției politice și culturii socialis
te. am acordat o atenție spori
tă creșterii eficienței educati
ve a manifestărilor din cadrul 
festivalului național „Cintarea 
României11, inițiat de dumnea
voastră. punind un accent deo
sebit pe educația prin muncă si 
pentru muncă a tinerei generații, 
a tuturor locuitorilor, pe creația 
tehnico-științifică de masă, an- 
trenind larg cercetătorii din ca
drul stațiunii, specialiștii din 
unitățile agricole, cadrele di
dactice din liceele de speciali
tate și alți oameni ai muncii.

tn acest an-ne revin sarcint 
deosebit de mobilizatoare, pro
ducția agricolă urmind să creas
că ?u 15 la sută, producția in
dustrială cu 12 la sută. .Trebuie 
să realizăm un volum de inves
tiții de 340 milioane lei.

După ce a prezentat apoi pe 
ylarg preocupările actuale ale 
consiliului popular comunal, 
vorbitoarea a exprimat; in în
cheiere, in numele tuturor lo
cuitorilor din comună, angaja
mentul de a munci cu pasiune 
și dăruire revoluționară pentru 
înfăptuirea obiectivelor de dez
voltare economico-socialâ in 
profil teritorial, pentru îmbu
nătățirea întregii activități, de 
a-și adute o contribuție cit 
mai mare la Înflorirea multila
terală a patriei.

vrat suplimentar la fondul cen
tralizat al statului peste 6 000 tone 
porumb. 1 800 tone orz, 354 tone 
carne. 231 tone lină, două din
tre unitățile noastre fiind dis
tinse cu inaltul titlu de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare11.

Aplicind cu consecventă pre
vederile Legii cu privire la 
autoconducerea și autofinanța
rea localităților, biroul executiv 
al consiliului popular, sub 
conducerea comitetului comunal 
de partid, și-a intensificat pre
ocupările pentru mobilizarea ce
tățenilor la realizarea unui vo
lum de lucrări edilitar-gospo- 
dărești în valoare de peste 20 
milioane lei.

Ca urmare a eforturilor de
puse de toți locuitorii comunei, 
in perioada 1984—1986 am obți
nut de trei ori consecutiv locul 
I pe țară in întrecerea socialis
tă intre localități, iar rezultatele 
din 1987 ne îndreptățesc să as
pirăm din nou la un loc fruntaș.

tn continuare, vorbitorul s-a 
referit la stilul și metodele de 
muncă ale Consiliului popular 
comunal Mihail Kogălniceanu, 
evidențiind măsurile tehnico- 
organizatorice și politico-educa
tive luate pentru îmbunătățirea 
întregii activități.

Potrivit prevederilor de plan, 
în anul 1988 avem de realizat o 
producție globală de aproape 1,4 
miliarde lei ; sarcini deosebite 
ne revin în agricultură, unde 
urmează să realizăm și să de
pășim producțiile planificate, 
astfel incit toate unitățile să 
obțină producții la nivelul ce
rințelor noii revoluții agrare. 
Pentru realizarea acestor sarcini 
avem toate condițiile.

Asigurăm conferința. pe 
dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — a subliniat 
vorbitorul — că vom acționa cu 
exigență și răspundere revolu
ționară in vederea perfecționă
rii continue a activității econo
mico-sociale, că ne vom spori 
eforturile pentru a înfăptui in 
mod exemplar tezele, ideile și 
orientările cuprinse în magis
trala cuvintare pe care ați 
rostit-o în deschiderea confe
rinței noastre.

în fata acestui înalt forum al 
democrației noastre muncito- 
rești-revoluționare. Vă rog 
să-mi permiteți să dau glas 

stimei și recunoștinței noas
tre pentru dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cam ăți îm
bogățit cu un excepțional do
cument programatic teoria și 
practica revoluționară a con
strucției socialismului in țara 
noastră, document ce definește 
in chip strălucit căile și moda
litățile concrete de acțiune pen
tru perfecționarea in conti
nuare a democrației noastre so
cialiste. pentru creșterea rolu
lui consiliilor populare in orga
nizarea și conducerea activi
tății economico-sociale.

Județul Dolj, asemeni tu
turor județelor patriei, a cu
noscut in această perioadă 
adinei prefaceri revoluționare, 
materializate in marile cetăți 
industriale, dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii, edifi
carea unor prestigioase insti
tuții de invățămint. cultură și 
sănătate, in construirea unor 
moderne cartiere urbane și în
floritoare așezări rurale. Prin 
alocarea unui impresionant vo
lum de investiții, producția in
dustrială a crescut în această 
perioadă de 9 ori. O dezvoltare 
impetuoasă a cunoscut și orașul 
Calafat, unde îmi desfășor ac
tivitatea, oraș lipsit în trecut 
de orice industrie, in care se 
inalță azi modemele întreprin
deri de biosinteze. amidon și 
glucoză. de industrializare a 
zahărului, de producție și in
dustrializare a legumelor și 
fructelor, de textile. Pe această 
bază s-a îmbogățit continuu 
zestrea edilitar-gospodărească a 
orașului. Au fost date în folo
sință 2 600 apartamente, maga
zine universale, un spital și 
alte edificii social-culturale. 
care asigură condiții superioare 
de muncă și viață tuturor ce
tățenilor orașului.

Iată de ce respingem cu in
dignare acțiunile unor cercuri 
si persoane de peste hotare 
care prezintă deformat realită
țile noastre economico-sociale. 
se amestecă in viața și trebu
rile noastre, ceea ce nu slujește 
cauzei conlucrării și prieteniei 
dintre popoare.

Mindri de aceste mărețe în
făptuiri. ridicate prin truda și 
munca noastră, a tuturor, a lo
cuitorilor acestor străvechi pla
iuri românești, sub' ințeleapta 
conducere a Partidului Comu
nist Român, a secretarului său 
general, vă rog să-mi permi

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE ȘTEFAN

Eveniment de o deosebită în
semnătate pe calea construirii 
socialismului cu poporul si pen
tru popor -t- teză fundamen
tată de dumneavoastră, mult 
iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conferința 
noastră se desfășoară in atmos
fera de profundă angajare pa
triotică si inaltă responsabilita
te comunistă generate de ma
gistrala cuvintare rostită de 
dumneavoastră, ale cărei idei 
de o excepțională valoare 
teoretică si practică se consti
tuie intr-un document progra
matic pentru activitatea parti
dului. a intregului popor ro
mân. Vibrantul ecou pe care a- 
ceste idei îl au in inimile si 
conștiința noastră demonstrează 
cu inegalabilă forță de convin
gere unitatea de gind si faptă 
a întregii națiuni socialiste in 
jurul Partidului Comunist Ro
mân. al secretarului său gene
ral. strălucit strateg al victorii
lor noastre, ilustru ginditor re
voluționar. personalitate mar
cantă a lumii contemporane, 
neobosit militant pentru o lume 
mai dreaptă si mai bună, cen
trii fericirea patriei si ponoru
lui. marele conducător al parti
dului si ai tării, căruia îi da
torăm cele mai grandioase 
realizări din întreaga istorie a 
României. /

îmi indeplinesc o aleasă în
datorire de inimă si de con
știință dind glas cu profund 
respect si aleasă gratitudine 
sentimentelor de recunoștință 
si dragoste nețărmurită ale ce
lor care trăiesc si muncesc in 
județul Botoșani fată de 
dumneavoastră. mult iubite 
si stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, arhitectul si 
ctitorul României socialiste. în- 
flăcâratul si neobositul luptător 
Pentru fericirea poporului, ini
țiatorul vastului program de 
muncă și luptă pentru făurirea 
socialismului si comunismului 
în patria noastră, pentru for
marea omului nou. cu un Înalt 
nivel de conștiință politică si 
profesională, cu un ridicat grad 
de cultură.

Aducem, totodată, călduroase 
mulțumiri tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceausescu, care, prin întreaga 
activitate desfășurată cu fier
binte patriotism si spirit revo
luționar. aduce o contribuție de 
seamă la înfăptuirea obiective
lor de dezvoltare economico-so- 
cială a patriei, la realizarea o-

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
ANA GYARMATHY

Pentru noi. locuitorii județu
lui Covasna, constituie un motiv 
de legitimă mindrie patriotică 
faptul că cele mai semnificative 
împliniri din viața noastră, ca și 
din viața întregii țâri, aparțin 
anilor construcției socialiste, 
celei mai fertile perioade din 
multimilenara noastră istorie — 
„Epoca Nicolae Ceaușescu11,

Sintem profund recunoscă-. 
tori, mult stimate tovarășe 
secretar general, pentru grija 
statornică pe care o purtați 
dezvoltării armonioase a țării, 
ridicării bunăstării materiale si 
spirituale a intregului popOr. 
Reorganizarea administrativ-te- 
ritorială infăptuită în urmă cu 
două decenii, act revoluționar 
de importantă istorică inițiat 
de dumneavoastră, a asigurat 

teți. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să dau glas 
sentimentelor de stimă și alea
să prețuire, să exprim mulțu
mirile și recunoștința profundă 
a cetățenilor din orașul nostru, 
a tuturor locuitorilor județului 
Dolj pentru grija statornică și 
sprijinul permanent ce le acor
dați infloririi multilaterale a 
acestor meleaguri, pentru acti
vitatea neobosită pe care o 
consacrați ridicării pe noi trep
te de progres și civilizație a 
patriei noastre străbune. Repu
blica Socialistă România.

Exprimăm, de asemenea. în
treaga noastră gratitudine mult 
iubitei și stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu pentru contri
buția deosebită ce o aduce la 
elaborarea și înfăptuirea poli
ticii partidului și statului nos
tru. pentru sprijinul ce ni-1 a- 
cordă in organizarea producției 
din unitățile industriale și agri
cole pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii.

în continuare, vorbitoarea a 
evidențiat preocupările consi
liului orășenesc in mobilizarea 
maselor de oameni ai muncii 
la înfăptuirea planului in profil 
teritorial, a programelor spe
ciale și prioritare. în acest 
cadru au fost Înfățișate activi
tatea Consiliului popular orășe
nesc Calafat, a deputaților, mă
surile luate pentru îmbunătă
țirea muncii și intărirea răs
punderii tuturor colectivelor 
din întreprinderi, din unitățile 
agricole in vederea realizării 
exemplare a sarcinilor de pro
ducție pe trimestrul intii și pe 
întregul an, rezultatele obținute 
în diferite domenii.

în incheiere. vorbitoarea a 
spus : Vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
că. urmind exemplul muncii 
pline de dăruire și pasiune 
desfășurate de dumneavoastră 
spre binele și fericirea națiunii 
noastre, vom acționa perseve
rent. cu înaltă răspundere pa
triotică, pentru transpunerea in 
viată a sarcinilor ce ne revin 
din hotăririle Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, astfel incit 
orașul Calafat să devină un 
oraș industrial-agrar cu o eco
nomie tot mai modernă, cu o 
viață social-culturală inflori
toare. in deplin consens cu as
pirațiile de progres și civiliza
ție ale întregului popor.

biectivelor revoluției tehnico- 
stiintifice si ale noii revoluții 
agrare.

în continuare, vorbitorul a 
înfățișat marile prefaceri revo
luționare petrecute in anii con
strucției socialiste si îndeosebi 
după istoricul Congres al IX- 
lea al partidului în județul Bo
toșani. S-a arătat că ir. econo
mia județului s-au investit 
peste 35 miliarde lei. ceea ce a 
asigurat construirea a 130 o- 
biective si capacități noi de 
producție, in special în ramuri
le de virf ale progresului teh
nic. producția industrială cres- 
cind de aproape nouă ori. Agri
cultura dispune astăzi de o pu
ternică si modernă bază tehni- 
co-materială. realizind o pro
ducție globală de trei ori mai 
mare decit in anul 1968.

Referindu-se la comuna Flă- 
minzi — ur.de isi desfășoară 
activitatea — vorbitorul a ară
tat că aceasta a devenit o loca
litate industrial-agrară moder
nă. dobindind tot mai mult pro
filul unei așezări urbane. Au 
fost construite o filatură, in 
care lucrează peste 1 000 de oa
meni. alte unităti de producție 
si prestări de servicii ale coo
perației. două puternice com
plexe zootehnice în cadrul aso
ciațiilor intercooperatiste. în 
calitate de titular al planului 
în profil teritorial. consiliul 
popular a urmărit îndeaproape 
realizarea sarcinilor economice. 
Rezultate bune au fost obți
nute si in dezvoltarea agricul
turii. corespunzător cerințelor 
noii revoluții agrare.

Dezvoltarea economică a co
munei a determinat mutații 
profunde tn structura socială a 
populației. Astăzi. în Flăminzi 
avem peste 1 200 muncitori, 75 
maiștri și tehnicieni, peste 150 
intelectuali. La noi în comună 
învață peste 3 500 elevi, adică 
unu din patru locuitori.

Vă asigurăm, mult stima
te si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — a spus în 
încheiere vorbitorul — că locui
torii comunei noastre, ai jude
țului Botoșani, vor acționa cu 
toată fermitatea si exigenta, in 
spirit revoluționar, pentru a 
transpune exemplar în viată o- 
biectivele stabilite de Congre
sul al XIII-lea si Conferința 
Națională ale partidului, hotă
ririle ce vor fi adoptate de a- 
cest inalt forum al democrației 
noastre muncitoresti-revolutio- 
nare.

cadrul optim pentru. progresul 
economico-social al tuturor zo
nelor țării, adevărata egalitate 
in drepturi pentru toți cetățenii 
patriei, afirmarea principiilor 
socialiste de echitate și dreptate 
socială, creșterea continuă a ni
velului de trai, a gradului de 
cultură și civilizație al Întregii 
națiuni.

Vă rog să-mi permiteți ca de 
la tribuna conferinței să ex
prim, in numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din 
județul Covasna, calde senti
mente de aleasă prețuire si ne
mărginită recunoștință fată de 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, stră
lucit ctitor al României socia
liste moderne, marele Erou in
tre eroii neamului, personalita

te proeminentă a vieții politice 
contemporane, pentru eroica ac
tivitate pe care o consacrați eu 
nețărmurită dăruire patriotică, 
revoluționară ridicării patriei 
pe noi culmi de progres si civi
lizație, asigurării independentei 
și suveranității țării, afirmării 
ei demne intr-o lume a păcii si 
ințelegerii internaționale, a co
laborării și bunei vecinătăți.

în anii glorioși inaugurați de 
Congresul al IX-lea. județul 
Covasna a cunoscut profunde 
transformări, cu adevărat revo
luționare. o viață economică 
și socială infloritoare. a subli
niat in continuare vorbitoarea. în 
această perioadă investițiile s-au 
ridicat la peste 25 miliarde lei, 
producția industrială a crescut 
intr-un ritm mediu anual de 
peste 12 la sută, iar cea agricolă 
de peste 6 la sută. Dinamica 
fondurilor fixe pe locuitor si
tuează Covasna printre județele 
cu cea mai accentuată dezvolta
re. Au fost create peste 46 000 
noi locuri de, muncă și s-au con
struit 32 000 apartamente, mo
derne edificii de invățămint, 
cultură si sănătate. Vechile tir- 
guri Sfintu Gheorghe, Tirgu 
Secuiesc si alte localități. in 
trecut condamnate la un nivel 
redus de dezvoltare economică 
și socială, au devenit astăzi ora
șe moderne, puternice cetăți ale 
industriei cu o bogată viată spi
rituală. adevărata lor renaștere 
fiind marcată de prima vizită 
de luoru efectuată de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. in anul 1967 
pe aceste străbune plaiuri ro
mânești. de sprijinul pe care

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION IVAN

De Ia tribuna acestui înalt 
forum al democrației noastre 
muncitorești-revoluționare vă 
rog să-mi îngăduiți să dau glas 
celor mai calde sentimente de 
dragoste, profundă gratitudine 
și recunoștință pe care comu
niștii. toți oamenii muncii din 
județul Brăila le nutresc față 
de dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, marele 
erou al neamului, ctitor de țară 
nouă, patriot inflăcărat care din 
anii cei mai tineri vă identi
ficați viața, clocotitoarea âcțivi- 
tate revoluționară cu idealurile 
supreme ale națiunii, de liber
tate, bunăstare, pace și înțele
gere cu toate popoarele lumii.

Confirmind in mod strălucit 
caracterul profund ' științific al 
politicii partidului de reparti
zare judicioasă a forțelor de 
producție in teritoriu — inițiată 
și promovată cu consecvență 
revoluționară de dumneavoas
tră. mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu — și 
județul Brăila, asemenea tutu
ror zonelor țării, a cunoscut o 
puternică dezvoltare economi- 
co-socială. dispunind astăzi de 
o industrie modernă, de o agri
cultură înscrisă pe coordonatele 
noii revoluții agrare, de nu
meroase unități de invățămint, 
cultură și ocrotire a sănătății.

Magistrala cuvintare. de 
exemplară rigoare științifi
că, pe care dumneavoastră, 
mult stimate t. o v a r ă'ș e 
Nicolae Ceaușescu, ați rostit-o 
la conferință, conține apre
cieri care ne vizează și pe noi, 
cei care muncim in județul 
Brăila. Referindu-mă la comu
na Ianca. al cărei primar sint, 
trebuie să spun deschis, in 
spiritul exigențelor formulate 
de dumneavoastră, că rezulta
tele de pină acum nu sint pe 
măsura bazei tehnico-materiale 
de care dispunem, a potenția

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
NICULINA PITIGOI

Conferința pe țară a președin
ților consiliilor populare, eloc
ventă expresie a sistemului ori
ginal al democrației noastre so
cialiste, este marcată de vibran
ta și strălucita cuvintare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
omul politic de geniu care, prin 
întreaga sa operă teoretică și 
practică, a deschis epoca celor 
mai frumoase împliniri din isto
ria multimilenară a poporului 
nostru.

Este o mindrie să fim contem
poranii acestui timp de mari 
prefaceri revoluționare. Aseme
nea tuturor localităților țării, și 
orașul Curtea de Argeș, un- 
de-mi desfășor activitatea, a cu
noscut in perioada ce a trecut 
de la reorganizarea administra- 
tiv-teritorială a țării — act re
voluționar de importanță isto
rică. înfăptuit din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu — 
o dezvoltare impresionantă. Pe 
baza unui volum de investiții 
de peste 7 miliarde lei. au fost 
construite în orașul nostru — in 
trecut complet lipsit de indus
trie — importante obiective 
economice in care lucrează pes
te 22 000 de oameni ai muncii. 
Practic, orașul nostru realizea
ză în prezent o producție egală 
cu aceea a întregului județ 
Argeș în anul 1965.

Raportez conferinței că pla
nul la producția-marfă indus
trială și angajamentele asumate 
în întrecerea socialistă au fost 
depășite cu 167 milioane lei. 
Rezultate bune s-au obținut și 
la export. Avem create toate 
condițiile să îndeplinim planul 
pe acest an. și ne-am angajat 
Ia conferința județeană a de.nu- 
taților să realizăm suplimentar 
în 1988 o producție-marfă in
dustrială de 60 milioane lei.

înfățișind unele dintre preo
cupările noastre și rezultatele 
obținute, sintem conștienți că în 
activitatea consiliului popular 
s-au manifestat și o serie de 
neajunsuri. încredințez confe
rința că sintem hotăriți să or

nl-1 acordați permanent. Toate 
acestea sint rezultatul muncii 
tuturor cetățenilor și dovedesc 
cu puterea de convingere a fap
telor adevărata egalitate in 
drepturi a tuturor fiilor patriei, 
întărind și mai puternic unita
tea in jurul partidului, al secre
tarului său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, convingerea 
nestrămutată că numai prin 
munca comună se va asigura 
mersul ferm al patriei străbu
ne pe calea luminoasă a socia
lismului și comunismului.

în continuare, vorbitoarea s-a 
referit la dezvoltarea comunei 
Sinzieni. care, prin unitățile 
sale economice, prin ridicarea 
continuă a condițiilor de muncă 
și viață ale oamenilor, s-a în
scris trainic si definitiv pe coor
donatele progresului și civiliza
ției socialiste. în același timp, 
au fost prezentate măsurile lua
te. inclusiv in ceea ce privește 
stilul și metodele de muncă ale 
consiliului popular, pentru ridi
carea întregii activități la un 
nivel superior.

Vă încredințăm pe dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. oe mult sti
mata tovarășă Elena Ceausescu, 
in numele locuitorilor județului 
C.ova=na. a spus in incheiere 
vorbitoarea, că vom acționa fără 
preget, cu dăruire revoluționa
ră. pentru îndeplinirea exem
plară a hotăririlor Congresului 
al XIII-lea si Conferinței Na
ționale ale partidului, a planu
lui pe acest an și pe întregul 
cincinal, spre a spori contribuția 
la progresul multilateral al 
scumpei noastre patrii. Republi
ca Socialistă Rorțiânia.

lului productiv al pămîntului, 
a posibilităților reale din unită
țile industriale și agricole ale 
comunei. In mod nejustificat, 
in anumite perioade, deși con
siliul nostru popular este titu
lar al planului in profil terito
rial, nc-am restrins preocupă
rile numai la industria mică și 
gospodărirea localității, in dau
na unor sectoare de mare im
portanță.

Raportăm conferinței, dum
neavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, 
că am analizat cu inalt simț de 
răspundere activitatea desfășu
rată de noi și am stabilit măsuri 
pentru, a realiza jn acest an o 
producție-marfă industrială de 
peste 709 milioane lei. un vo
lum de lucrări in industria mică 
și prestări de servicii către 
populație in valoare de aproape 
33 milioane lei. Punind accent pe 
creșterea rolului și răspunderii 
consiliului popular, ale fiecărui 
deputat in organizarea și condu
cerea activității agricole, am 
intocmit și dezbătut, in toate 
unitățile programul pentru cam
pania de primăvară pe care am 
declanșat-o in legumicultura, 
iar in zilele următoare o vom 
începe și in celelalte sectoare.

Declarindu-mă intru totul de 
acord cu documentele supuse 
dezbaterii conferinței, a spus 
vorbitorul, vă rog să-mi per
miteți să exprim angajamentul 
nostru solemn de a acționa ca 
adevărați revoluționari. per- 
fecționindu-ne continuu stilul și 
metodele de muncă, in vederea 
mobilizării tuturor forțelor de 
care dispunem pentru infăp- 
tuirea neabătută a hotăririlor 
Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidu
lui, conștienți că riumai astfel 
ne putem spori contribuția la 
înflorirea și prosperitatea pa
triei noastre scumpe — Repu
blica Socialistă România.

ganizăm mai bine munca tn 
toate sectoarele, să întărim or- 
din.ea și disciplina, să întronăm 
un înalt spirit revoluționar, o 
înaltă răspundere pentru folo
sirea cu maximum de randa
ment. in industrie, agricultură 
și in celelalte ramuri, a poten
țialului productiv de care dis
punem.

Așa cum ne-ați cerut, mult 
stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în magistra
la dumneavoastră cuvintare, 
o atenție deosebită vom acorda 
muncii politico-educative 1 de 
formare a omului nou. cu o 
înaltă conștiință revoluționară, 
combătind cu fermitate atitudi
nile inapoiate. retrograde. Pe 
primul plan vom pune educarea 
cetățenilor. în primul rind a ti
neretului. in spiritul dragostei 
față de trecutul glorios al po
porului nostru, față de mărețele 
realizări obținute în anii lumi
noși ai socialismului, care ne-au 
schimbat din temelii modul de 
viață, creindu-ni-se condiții mi
nunate de muncă și afirmare. 
Prin întreaga noastră muncă 
educativă vom sădi dragostea 
față de patrie, pentru a avea, 
așa cum sublimați dumneavoas
tră. cit mai puține uscături în 
pădurile noastre, și dacă se 
poate să nu avem deloc.

No întoarcem acasă cu noi și 
prețioase învățăminte — a spus 
in încheiere vorbitoarea — pe 
care le-am desprins din magis
trala cuvintare rostită de dum
neavoastră, tovarășe secretar 
general, din dezbaterile care au 
avut loc în cadrul lucrărilor a- 
cestui larg forum al democra
ției muncitorești-revoluționare, 
cu hotărirea fermă de a face 
totul pentru realizarea exem
plară a prevederilor planului în 
profil teritorial, a mărețelor o- 
biective stabilite de Congresul 
al XIII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului, pentru creș
terea mai puternică a contri
buției noastre la înflorirea pa
triei. la ridicarea ei pe noi trep
te de progres și bunăstare.

ur.de
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Uniunii Sovietice
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi. pe

Ambasadorul Republicii Democrate Populare Yemen
cu prilejul

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi. pe Aii Munassar 
Mohamed, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare in calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Democrate 
Populare Yemen in țara noastră.

înminind scrisorile de acredi
tare, ambasadorul Aii Munassar 
Mohamed a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea tova
rășului Aii Salem Al-Beedh. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Yemenit. și a 
tovarășului Haidar Abu Bakr Al 
Attas, președintele Prezidiului Con
siliului Suprem al Poporului, calde 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de progres și bunăstare pentru 
poporul român prieten.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, la 3 martie, pe Ngu
yen Trang Lieu, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste 
Vietnam in România.

Ambasadorul Nguyen Trang Lieu, 
înminind scrisorile de acreditare, 
a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Comitetului Cenr 
trai al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat, Marii Adunări 
Naționale, guvernului și poporului 
român un cald salut din partea to
varășului Vo Chi Cong. președintele 
Consiliului de Stat, a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Vietnam. Adunării Naționale. Con
siliului de Miniștri și a întregului 
popor vietnamez.

în cuvintarea prezentată de am
basador sint evocate relațiile priete

REALIZĂRI ÎN ECONOMIE
BRAȘOV : Contractele 

la export onorate in devans
Colectivul întreprinderii ..Rul

mentul**  din Brașov se preocupă 
stăruitor de înnoirea si diversifi
carea producției destinate expor
tului. Numărul noilor tipodimen- 
șiuni de rulmenți oferiți in acest 
an la export depășește cifra 180. in 
care o mare pondere o dețin rul
menții de înaltă precizie. întocmi
rea unor programe de fabricație 
bine fundamentate si urmărirea lor 
pe baza unor grafice zilnice pe co
menzi. mai buna aprovizionare teh- 
nico-materială. organizarea unor 
linii tehnologice care permit exe
cutarea unei game mai largi de 
operații, creșterea gradului de 
mecanizare si automatizare a fa
bricației au creat condiții ca. deși 
mai mari cu circa 30 la sută față 
de anul trecut, sarcinile la export 
pe acest an să poată fi îndeplinite 
ritmic. Valoarea produselor livrate 
la export in perioada care a trecut 
din acest an este mai mare cu 20 
milioane lei. (Nicolae Mocanul

• Zimbet de soare: SCALA (11 08 72)
— 9; ii: i3: 15: 17.13: i9,30. favo
rit (43 31 70) — 9: 11 ; 13; 13; 17; 19. 
FLAMURA («3 77 12) — 9; 11; 13; 13: 
17; 19
• Extemporal la dlrigenție : VIC
TORIA (16 28 79) - 9: II; 13; 15; 17:
19. FEROVIAR (50 51 40) — 9: 11 ; 13: 
15: 17: 19, AURORA (35 04 66) — 9; 
>i: îs; 15: 17: is. cultural
(83 30 13) —9; 11: 13; 15: 17; 19
• Totul se plătește: DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — lă; 17: 19
• Unde ești, copilărie 7 î MUNCA 
(21 50 97) — 13
• Duelul : PROGRESUL (23 94 10) — 
13: 17: 19
• Incoruptibilul de la etajul XIX : 
LUMINA (14 74 16) — 9: II; 13; 13; 
17: 19. GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15: 17: 19
• Drumuri neumblate : BUZESTI 
(30 43 58) — 13; 17; 19
• Miss Iugoslavia: PACEA (71 30 85)
— 9: 11; 13: 15: 17: 19, ARTA
(21 31 86) — 9: II: 13: 15: 17; 19
• Lăcomia : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9: ti; 13: 15; 17: 19
• Mesagerul invincibil: FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17: 19, COTROCENI
(49 48 48) — 15: 17: 19
• Mistune specială : GIULEȘTT
(17 55 46) — 9: 11 : 13; 15; 17; 19,
FLOREASCA (33 29 71) — 9: 11 ; 18;
15; 17: 19
• Inspectorul și braconierii — 15; 19. 
Program special pentru copii șl ti
neret — 9: 11; 13; 17: DOINA (16 33 38)
• Urmărire la Amsterdam : STUDIO
(39 33 15) — 8,30: 11,30; 13.30; 15.30;
17.30: 19 30
• Biciul fermecat : G R1 VIȚ A 
(17 08 38) — 9: 11 ; 13: 13; 17; t9, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15: 
17: 19

MARAMUREȘ : Cantități 
suplimentare de minereuri

Minerii maramureșeni au acțio
nat încă de la Începutul anului sub 
semnul hotăririi terme de a-și 
aduce contribuția la lărgirea bazei 
de materii prime a țării, transpu
nând în fapte pilduitoare de mun
că îndemnul secretarului general al 
partidului de a valorifica superior 
substanțele utile din zăcămintele 
exploatate. Printr-o mobilizare 
exemplară, ei au excavat și trans
portat suplimentar spre flotați! 
însemnate cantități de minereuri. 
Cele mai bune, rezultate au fost 
obținute de brigăzile conduse de 
Nicoarâ Grec de la întreprinderea 
minieră Baia Borșa — câștigătorul, 
pentru ardoua oară consecutiv, a 
întrecerii minerești ..Diamant de 
Maramureș'* * — Tămaș Coțan de Ia 
mina Ilba. Teodor Raza de la mina 
Suior. loan Mureșan de la mina 
Săsar. Ioan Grad de la mina Her- 
ja. luliu Szabo de la mina Cavnic. 
Totodată, s-a acționat energic pen
tru îmbunătățirea calității mine
reurilor și creșterea gradului de 
valorificare a substanțelor mine
rale utile, remarcîndu-se in acest 
sens Rotația centrală din Baia 
Sprie. flotația Cavnic și uzina de 
preparare Săsar. După cum ne in
forma inginerul Nicolae Dicu. di
rectorul general al Centralei mine

E. M. Tiajelnikov. ambasadorul Uni
unii Sovietice la București, la ce
rerea acestuia.

în timpul convorbirii care a avut

prezentării scrisorilor de
în cuvintarea prezentată de amba

sador este evidențiată evoluția pozi
tivă a relațiilor dintre R.D.P. Yemen 
și România, subliniindu-se. totodată, 
că există premise favorabile pentru 
extinderea lor in viitor, in interesul 
ceior două țări și popoare.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesajul ce i-a fost 
adresat și a transmis, la rindul său, 
secretarului general al C.C. al Parti
dului Socialist Yemenit și președin
telui Prezidiului Consiliului Suprem 
al Poporului cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
pace și prosperitate pentru poporul 
yemenit prieten.

în cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui României sint relevate 
relațiile de prietenie și colaborare 

Ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

nești dintre Republica Socialistă 
Vietnam si Republica Socialistă 
România, care se întăresc și se dez
voltă continuu, in folosul popoarelor 
celor două țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
primind scrisorile de acreditare, a 
mulțumit pentru mesajul ce i-a fost 
adresat șl a transmis tovarășului Vo 
Chi Cong. conducerii de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Vietnam, 
poporului vietnamez un cordial salut 
Si cele mai bune urări.

In cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. subli
niindu-se relațiile tradiționale ro
mâno—vietnameze, se arată că Româ
nia acționează pentru dezvoltarea 
largă a raporturilor de prietenie si 
colaborare dintre partidele. gu
vernele și țările noastre, atit pe 
plan bilateral, cît si in viața in
ternațională. spre binele celor două 
popoare. în interesul cauzei gene

reurilor Baia Mare, in primele 
două luni, toate colectivele, de mi
neri și preparatori ale centralei 
și-au depășit sarcinile de plan, li- 
vrind suplimentar economiei națio
nale 110 tone plumb. 90 tone cu
pru, 30 tone zinc, 50 tone pi
rită și altele. (Gheorghe Pârja)

COVASNA : Cărbune 
peste prevederi

Colectivele de oameni ai muncii 
din bazinul carbonifer Baraolt si 
cariera de lignit din Sfintu Gheor
ghe si-au intensificat eforturile 
pentru creșterea cantităților de 
cărbune extras. Astfel. în perioada 
ce a trecut de la Începutul anului, 
minerii de aici au livrat supli
mentar termocentralelor oeste 
11 300 tone lignit. Continuind bu
nele rezultate din anul trecut, mi
nerii de la Căpeni au înregistrat o 
productivitate a muncii cu oeste 
13 procente mai mare lată de nive
lul planificat. La ambele unităti 
miniere se remarcă preocuparea 
pentru o mai bună folosire a mo
dernelor utilaje aflate in dotare, 
pentru reducerea cheltuielilor ma
teriale. a consumurilor de combus
tibil si energie electrică. (Constan
tin Timarul

TIMIȘ : Eficiență 
economică ridicată

Acționind cu Înaltă responsabi
litate pentru realizarea ritmică a 
planului la toți indicatorii și. in 
primul rind, a producției fizice și 
a exportului, in condiții de efi
ciență ridicată, colectivul între
prinderii „Electrometal" Timișoara 
a încheiat primele două luni din 
acest an cu succese deosebite. Au 
fost livrate suplimentar economiei 
naționale importante cantități de 
produse electrotehnice, utilaje teh
nologice pentru industria alimen
tară. izolatori electrici, articole, din 
mase plastice și alte produse soli
citate atit de beneficiarii interni, cit 
și de partenerii de peste hotare. 
Sarcinile de plan la export pentru 
această perioadă au fost depășite 
cu 22 la sută. Succesul are la bază 
aplicarea fermă a măsurilor cu
prinse in programul de organiza
re și modernizare a proceselor de 
producție, înnoirea și diversificarea 
nomenclatorului de fabricație, in
troducerea și. extinderea unor teh
nologii de inalf. randament. Ca ur
mare. sporul de producție s-a ob
ținut în condițiile creșterii indica

loc cu acest prilej au fost abordate 
unele probleme privind dezvoltarea 
in continuare a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre România si 
Uniunea Sovietică.

acreditare
dintre cele două țări și este expri
mată aprecierea că există posibilități 
de promovare și mai susținută a 
cooperării reciproc avantajoase din
tre ele. in domeniile economic, teh
nic și cultural, spre binele ambelor 
popoare, al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

In același timp, este reafirmată 
poziția țării noastre in principalele 
probleme aie vieții internaționale, 
subliniindu-se că România militează 
ferm pentru reducerea încordării în 
lume, pentru o politică de pace și 
dezarmare, de independență și largă 
cooperare intre toate statele, fără 
deosebire de orinduire socială.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat noului ambasador succes în 
îndeplinirea misiunii ce i-a fost 
incredințată.

rale a păcii ii colaborării intre na
țiuni.

Totodată, in cuvîntare se relevă 
că România se pronunță cu hotărire 
pentru înfăptuirea dezarmării, pen
tru instaurarea in lume a unui cli
mat de destindere. pace și cooperare, 
pentru așezarea fermă a relațiilor 
dintre state pe baza principiilor de
plinei egalități in drepturi, respec
tării independentei si suveranității 
naționale, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urat noului ambasador succes in 
îndeplinirea misiunii sale in Româ
nia.

★

La solemnitățile de prezentare a 
scrisorilor de acreditare au participat 
loan Totu. ministrul afacerilor ex
terne. și Dumitru Apostoiu. secretar 
prezidenția) si al Consiliului de Stat.

torilor de eficiență și de calitate, 
precum și prin reducerea consumu
rilor normate cu 187 tone metal, 
102 MW energie electrică și 53 
tone combustibil convențional. 
(Cezar Ioana)

TULCEA: Producții 
suplimentare cu consumuri 

reduse
Prin aplicarea în producție a 

unor soluții noi de prelucrare si
multană a bauxitelor, la întreprin
derea de alumină din Tulcea con
sumurile specifice de var industrial 
și leșie de sodă au fost reduse, nu
mai în perioada care a trecut de la 
începutul anului cu 16 și, respectiv, 
50 de tone. Tot prin aplicarea 
unor noi soluții tehnologice in faza 
de descompunere, prin procedeul 
agitării mecanice, vor fi economi
siți anual circa 5 000 MWh energie 
electrică. Pe baza aplicării aces
tor tehnologii și a altora cuprinse 
în programul de modernizare a 
proceselor de producție, colectivul 
intreprmderii a reușit nu numai să 
se încadreze în consumurile speci
fice planificate, ci și să realizeze 
cantități mai mari de alumină. De 
la începutul anului s-au produs 
peste plan 1 400 tone alumină cal
cinată. (Adrian Vasile)

BOTOȘANIProduse noi, 
moderne

Preocuparea colectivului de la 
întreprinderea de articole tehnice 
din cauciuc Botoșani pentru înnoi
rea si modernizarea producției a 
dus la obținerea unor rezultate 
deosebite in dezvoltarea si diver
sificarea gamei de garnituri presa
te necesare in diverse domenii ale 
economiei naționale. Aici au fost 
introduse în fabricație anvelope 
speciale de presiune zero utilizate 
pentru semănători care se expor
tă in tari cu teren arabil nisipos. 
Seria produselor noi fabricate in 
citeva zeci de tipodimenșiuni cu
prinde Pe cele din neopren pentru 
poduri de cale ferată, mijloace de 
izolare electrică si mecanică pen
tru linii feroviare, piese metalice 
învelite in cauciuc pentru transpor
turi C.F.R. si altele. Față de a- 
ceeasi perioadă a anului trecut, 
noile repere au contribuit la ridi
carea cu peste 40 la sută a volu
mului producției fizice contractate 
cu diverși beneficiari interni si la 
export. (Eugen Ilruscă)

LIÎCRĂRILE CONFERINȚEI PE TARĂ 
A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE

(Urmare din pag. I)

activiști de partid, ai organizații
lor de masă și obștești, prim-vice- 
președinții comitetelor executive 
ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București.

Participanții la conferință au 
adoptat, in unanimitate, urmă
toarea ordine de zi :

1. Raport cu privire la sarcinile 
ce revin consiliilor populare in 
lumina hotăririlor Conferinței Na
ționale a partidului, a indicațiilor 
și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, pentru realizarea pla
nului de dezvoltare economico-so- 
cială in profil teritorial pe anul 
1988 și pe intregui cincinal, pentru 
înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.

2. Sarcinile ce revin consiliilor 
populare pentru înfăptuirea Pro
gramului de sistematizare si mo
dernizare a localităților urbane și 
rurale, in vederea folosirii cu ma
ximă eficiență a terenurilor și 
restringerea perimetrelor construi- 
bile ; ridicarea continuă a nivelu
lui edilitar-gospodăresc al tuturor 
localităților.

3. Cu privire la activitatea des
fășurată de consiliile populare pen
tru înfăptuirea sarcinilor noii re
voluții agrare, realizarea planului 
de dezvoltare a agriculturii și asi
gurarea aplicării cu fermitate a 
programelor de autoaprovizionare 
teritorială.

4. Sarcinile ce revin consiliilor 
populare din hotărivile de partid 
și de stat cu privire la activitatea 
cultural-educativă și de asistentă 
sanitară a populației.

5. Perfecționarea stilului si me
todelor de muncă ale consiliilor 
populare, organizarea temeinică a 
activității acestora pentru reali
zarea in cele mai bune condiții a 
tuturor atribuțiilor încredințate : 
folosirea cadrului democratic de 
participare a cetățenilor la îndepli
nirea sarcinilor ce revin organelor 
locale ale puterii și administrației 
de stal.

S-a intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Deschizînd lucrările, tovarășul 
Emil Bobu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a spus :

..îmi revine deosebita cinste și 
onoare ca. în numele participanți- 
lor la cea de-a IV-a Conferință pe 
tară a președinților consiliilor 
populare, să aduc un călduros 
salut. împreună cu cel mai vi
brant omagiu, cu aleasă stimă și 
adîncâ recunoștință, celui mai 
stimat si iubit fiu al poporului. 
Erou intre eroii neamului, conducă
tor încercat și clarvăzător al parti
dului și statului nostru, personali
tate proeminentă a mișcării comu
niste si muncitorești internaționale, 
luptător consecvent pentru pace si 
progres, pentru înțelegere si co
laborare intre toate națiunile lumii, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu

ACTUALITATEA sportiva
„Steaua București și~a confirmat 

din nou valoarea"
Aprecieri ale aqentiilor internaționale de presă 

pe marginea victoriei fotbaliștilor noștri 
în faja echipei scoțiene Glasgow Rangers

In comentariile pe marginea pri
mei manșe a sferturilor de finală 
ale cupelor europene de fotbal, co
respondenții agențiilor internaționa
le de presă menționează, intre al
tele. și victoria clară, cu scorul de 
2—0. a echipei Steaua București a- 
supra redutabilei formații scoțiene 
Glasgow Rangers.

Astfel, agenția D.P.A.-Hamburg 
notează : „Steaua București, ciștigă- 
toarea «Cupei campionilor europeni» 
in 1986, și-a confirmat din nou va
loarea si se menține in cursa de ca
lificare pentru semifinalele actualei 
ediții a celei mai importante com
petiții continentale intercluburi. 
Campionii României au învins 
miercuri la București in prima 
manșă, cu 2—0. pe Glasgow Rangers, 
in fața a peste 30 000 spectatori. 
Scorul a fost deschis rapid, in mi
nutul 3. de Pițurcă. Iovan mărind 
diferența in minutul 67. cu un pu
ternic șut de la distanță**.

La rindul său. corespondentul a- 
genției Prensa Latina subliniază 
succesul formației române. „Cîștigă- 
torii «C.C.E.» in 1986 și ai «Super- 
cupei Europei» anul trecut — pre
miere pentru fotbalul românesc — 
au învins cu 2—0 pe scoțienii de la 
Glasgow Rangers, etalind un joc

*
PATINAJ, tn cadrul competiției 

internaționale de patinaj viteză pen
tru juniori ..Concursul Prietenia**,  
desfășurată la Ulan Bator, sporti
vii români au avut o comportare re
marcabilă. obținind două locuri I, 
două locuri secunde și două locuri 
trei, tn proba feminină de I 000 m, 
Emese Antal a terminat invingătoa- 
re cu timpul de l’28”79'100. s-a 
clasat pe locul 2 la 3 000 m — 4'51" 
610 si pe locul 3 la 500 m. in 
42"7'10. La rindul său. Dezideriu 
Horvath a cîștigat proba de 5 000 m. 
cu 7*42 ”7/10 și s-a situat pe locul 

blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cu profundă stimă și înaltă 
prețuire salutăm prezența la lu
crările conferinței a tovarășei 
Elena ■ Ceaușescu. militant de seamă 
al partidului și statului nostru, 
eminentă personalitate a vieții ști
ințifice românești, savant de înalt 
prestigiu internațional.

Ne indreptăm gindurile cu 
profundă venerație către dum
neavoastră. mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. care 
aveți meritul istoric de a fi fău
rit atotcuprinzătorul edificiu al 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare. de a fi elaborat conceptul 
și teza construirii socialismului cu 
popoaul și pentru popor, asigurfhd 
astfel cadrul optim pentru afir
marea deplină a personalității și 
demnității umane. participarea 
directă și nemijlocită a maselor 
largi de oameni ai muncii la via
ta social-politică si economică a tă
rii. O expresie elocventă a aces
tor profunde realități o constituie 
și Conferința pe tară a președin
ților consiliilor populare, pe care 
o onorați cu înalta dumneavoastră 
prezentă.

Pentru toate acestea vă sîntem 
profund recunoscători și însoțim 
fierbintele nostru omagiu cu le- 
gămintul ferm de a vă urma, in
tr-o unitate de monolit in jurul 
partidului, al dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru inălțarea scumpei noastre 
patrii pe noi trepte de progres și 
civilizație**.

Dindu-se glas dorinței fierbinți 
a tuturor participanților, a fost 
adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu . cu profund 
respect. înaltă stimă și aleasă 
prețuire, rugămintea de a lua 
cuvintul în cadrul Conferinței pe 
țară a președinților consiliilor 
populare.

Primit cu deosebită însuflețire, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general a| Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a rostit 
o amplă cuvîntare, care a fost ur
mărită cu deosebit interes și depli
nă aprobare, fiind subliniată, in 
repetate rinduri. cu puternice si 
îndelungi aplauze. Cei prezenți au 
ovaționat cu înflăcărare, au scan
dat minute in șir numele partidu
lui și al secretarului său general.

Un grup de pionieri a urcat la 
prezidiu și a oferit cu dragoste to
varășului Nicolae Ceaușescu si to
varășei Elena Ceaușescu buchete 
de flori.

Adresindu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la încheierea 
cuvintării, tovarășul Emil Bobu a 
spus :

„Exprimind sentimentele de pro
fundă și statornică recunoștință ale 
tuturor participanților la Conferin
ța pe țară a președinților consilii
lor populare, vă mulțumim din 
adincul inimilor noastre pentru ma
gistrala expunere rostită la acest 
înalt forum al democrației noastre 
muncitorești-revoluționare. care ja

spectaculos, de bună factură teh
nică'*.

De asemenea, agenția iugoslavă 
Taniug consemnează victoria fotba
liștilor români, la două goluri di
ferență, in fața campionilor Sco
ției.

tn celelalte meciuri ale ..Cupei 
campionilor europeni**.  Benfica Li
sabona a dispus cu 2—0 de Ander- 
lecht Bruxelles. Bayern Milnchen a 
întrecut la limită .(3—2) pe Real Ma
drid (după ce in minutul 47 vest- 
germanii conduceau cu 3—0. spanio
lii au redus din handicap în ulti
mele cinci minute de joc), iar Gi- 
rondins Bordeaux a terminat nede- 
cis (1—1) cu P.S.V. Eindhoven.

Iată rezultatele inregistrate în ce
lelalte competiții : „Cupa cupelor**  : 
P.S. Rovaniemi — Olympique Mar
silia 0—1 : Atalanta Bergamo — 
Sporting Lisabona 2—0 : F.C. Ma
lines — Dinamo Minsk 1—0 ; parti
da Young Boys Berna — Ajax Am
sterdam a fost amînată pentru 9 
martie : „Cupa U.E.F.A." : Bayer 
Leverkusen — F.C. Barcelona 0—0 ; 
Hellas Verona — Werder Bremen 
0—1 : Panathinaikos Atena — F.C. 
Bruges 2—2 : Espanol Barcelona — 
Vitkovice Ostrava 2—0.

Meciurile-retur — la 16 martie. -
★

secund la 3 000 m — 4’26”6'10, tn 
timp ce Tiberiu Mathe a obținut lo
cul 3 la 500 m, cu timpul de 40”l/10. 
La întreceri au participat sportivi 
din R.P.D. Coreeană. U.R.S.S., 
România. Mongolia. Polonia. Unga
ria. Cehoslovacia și R.D. Germană.

ATLETISM. Campionatele eu
ropene de atletism pe teren acope
rit. aflate la a 19-a ediție, se vor 
desfășura vineri 5 și simbătă 6 mar
tie la Palatul sporturilor din Bu
dapesta și vor reuni sportivi și 
sportive din 28 de țări, între care 

lonează în mod strălucit direcțiile 
și căile de acțiune ale organelor 
locale ale puterii de stat, ale între
gului popor in vederea înfăptuirii 
exemplare a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului.

Ne angajăm solemn in fața dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că toa
te consiliile populare județene, 
municipale, orășenești si comuna
le. toate organele și organizațiile 
noastre, de partid vor acționa in 
spirit revoluționar pentru aplicarea 
cu toată fermitatea in viață a in
dicațiilor și orientărilor de inesti
mabilă valoare teoretică si practică 
pe care le-ați formulat și cu acest 
prilej, pentru instaurarea peste 
tot a unui climat de înaltă 
ordine și disciplină, de intransi
gentă și fermitate față de lipsuri 
și neajunsuri, pentru perfecționarea 
continuă a conducerii întregii acti
vități economico-sociale în profil 
teritorial și mobilizarea maselor de 
oameni ai muncii, a întregului 
nostru popor la realizarea exem
plară a planului pe acest an si 
pe întregul cincinal, contribuind 
astfel la înfăptuirea neabătută a 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, a Progra
mului de făurire a societății șo- 
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.

Trăiască Partidul Comunist Român 
In frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !“.

In continuare s-a trecut la dez
baterea problemelor înscrise pe 
ordinea de zi. care s-a desfășu
rat în lumina sarcinilor, ideilor si 
orientărilor de inestimabilă va
loare. teoretică și practică, cuprin
se în cuvintarea rostită de tovară
șul Nicolae Ceaușescu în deschi
derea lucrărilor conferinței.

In cadrul ședinței plenare de di
mineață au luat cuvintul tovară
șii Constantin Olteanu. președinte
le Comitetului executiv al Con
siliului popular al municipiu
lui București. Dumitru Prună, 
președintele Consiliului popular al 
centrului industrial-agrar Rovi- 
nari. județul Gorj. Maria Onofrei. 
președintele Consiliului popular al 
comunei Podu Uoaiei. județul 
Iași, Mircea Zlotea, președintele 
Consiliului popular al comunei Mi
hail Kogălniceanu. județul Con
stanța. Ileana Georgescu, președin
tele Consiliului popular al orașului 
Calafat, județul Dolj, Vasile Ște
fan. președintele Consiliului popu
lar al comunei Flăminzi. județul 
Botoșani. Ana Gyarmathy, președin
tele Consiliului popular al comu
nei Sinzieni. județul Covasrța. Ion 
Ivan, președintele Consiliului popu
lar al comunei Ianca, județul Brăi
la, Nicțilina Pițigoi. președintele 
Consiliului popular al orașului 
Curtea de Argeș, județul Argeș.

In cursul după-amiezei. confe
rința s-a desfășurat în secțiuni, pe 
grupe de județe.

Lucrările conferinței continuă.

și România. La startul diferitelor 
probe se vor alinia Peste 500 de 
atleti.

ȘAH. tn sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni'*  la 
șah. echipa Ț.S.K.A. Moscova a în
trecut cu 8,5—3,5 puncte formația 
Bayern Milnchen.

TENIS. în clasamentul general al 
„Marelui premiu" continuă să con
ducă suedezul Mats Wilander. cu 
1 200 puncte, urmat de compatriotul 
său Stefan Edberg (948 p). austra
lianul Pat Cash (935 p). francezul 
Yannick Noah (695 p). americanul 
Tim Mayotte (625 p). australianul 
John Fitzgerald (578 p) și ceho
slovacul Ivan Lendl (543 p).

SCHI. Proba feminină de sla
lom special desfășurată la Liublia- 
na in cadrul „Cupei Europei**  la schi 
a revenit elvețienei Sandra Burra, 
înregistrată în cele două manșe cu 
timpul de 2'04’’81/100. Pe locurile ur
mătoare : Heiddi Gapp (Austria) — 
2’05”25/100 și Yva Nohen (Suedia) — 
2*05 ”54/100.

BIATLON. Proba de 10 km din 
cadrul campionatului mondial femi
nin de biatlon, ce se desfășoară Ia 
Chamonix (Franța), a fost ciștiga- 
tă de norvegiana Anne-Elisabeth El- 
vebakk. cu timpul de 36’53”. Pe locu
rile următoare — coechipiera sa Elin 
Kristanssen (37’35”3/10) și sovietica 
Venera Cernlkova (38’01”7/10).

TENIS DE MASA. La Sofia, tn ca
drul „Cupei ligii europene" la te
nis de masă, selecționata Bulgariei 
a întrecut cu 5—2 formația Fran
ței.

BASCHET. • La Praga. tn meci 
contind pentru turneul final al „Cu
pei campionilor europerfi" la baschet 
feminin, echipa iugoslavă Jedinstvo 
Tuzla a dispus cu scorul de 93—88 
(43—36) de formația locală Sparta. 
• în prima manșă a finalei com
petiției internaționale masculine de 
baschet „Cupa Koraci**.  echipa Real 
Madrid a întrecut pe teren propriu, 
cu scorul de 102—89 (53—46). for
mația Cibona Zagreb. Meciul-retur— 
9 martie, la Zagreb.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

gatului Maroc, ambasadorul acestei 
țări la București. Abdelwahab 
Chorfi. a oferit, joi. o recepția.

Au participat Ștefan Andrei, vice- 
prirh-ministru al guvernului, membri 
ai guvernului, reprezentanți ai con
ducerii unor ministere și instituții 
centrale, alte persoane oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră.

(Agerpres)

t V
20.00 Telejurnal
20,23 Cuvintarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu la Conferința 
pe tară a președinților consiliilor 
populare — amplu program de 
acțiune pentru înflorirea patriei

26,46 înflorești, pâmtnt al României ! 
Spectacol literar-muzical-coregra- 
flc (colori

31,00 Pe calea progresului multilateral 
al tării. Două decenii de la reor
ganizarea teritorial-administratlvă 
(documentar color)

21,15 Cadran mondial • România și 
problemele lumii contemporane

21,30 Imptinirlle socialiste — forță mo
bilizatoare a devenirii noastre. 
Reportaj

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie ?î hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 4 martie, ora 30 — 7 martie, 
ora 20» în țară : Vremea va fi predomi
nant frumoasă și se va încălzi ușor, in 
prima parte a intervalului, cinci și 
cerul va fi variabil. Apoi, vremea va 
deveni in general umedă, cerul se va 
înnora treptat în toate regiunile și vor 
cădea precipitații, incepind din sud- 
vest. Ele vor fi sub formă de ploaie, 
în sud. și sub formă de ploaie, lapovi- 
ță și ninsoare, în rest. Tot în regiuni
le sudice, cantitățile de apă vor putea 
depăși 15 litri pe metru pătrat, în 24 
de ore. Vintul va prezenta intensificări 
izolate în sud-vest și estul teritoriului 
cu 35—45 km pe oră. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 7 și 
plus 3 grade, mai coborîte în prima 
noapte în Moldova șj în depresiuni, 
iar cele maxime îritre zero și 10 grade, 
ușor mai ridicate in sud. Pe alocuri, 
vor fi condiții pentru ceață și cu to
tul izolate pentru polei.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : ploșnița — 18: (sala Amfi
teatru) : Poveste din Hollywood — 
18: (sala Atelier) : Cartea lui lovită 
— 18
• Filarmonica „George Enescu'*  
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Cristian Mandeal. 
Solist : Crzysztof Jakowicz (R.P. Po
lonă) — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Liliacul — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — '.8: (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Diminea
ță pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 76 81): O femeie 
drăguță cu o floare șl ferestre spre 
nord — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Bătrina și hoțul — 18,30
• Teatrul de comedie (15 64 60) :
Pețiloarea — 18
• Teatrul „Nottara" . (59 31 03, sal» 
Magheru): Amintirile Sarei Bernhardt 
— 18: (sala Stydio) : Sentimente și 
naftalină — 13.30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 18: (sala Ciulești, 18 04 85) : 
Regina balului — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna-
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare 
că mă-nsor — 18: (sala Victoria.
50 38 65) : Bărbatul fatal — '.9
• Teatrul „Ion Creangă**  (50 26 55) : 
David Copperfield — 9; Muzicanții 
veseli — is
• Teatrul „Țăndărică" (13 23 77. sala 
Victoria) : Oul buclucaș — 13: (sala 
Cosmonautilor. 11 12 04): Anotimpu
rile mînzului — 10
• Circul București (10 41 95): Caval
cada circului — 18.30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Stress — 18,30

cinema

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• RAPIȚĂ „REPROIECTATĂ".

| Cultivatorii de plante din Marea Britanie 
. si-au propus sâ obțină noi varietăți de ra- 
' Pită din care se fextrage ulei, capabile sâ 
1 folosească mai eficient radiația solară si 
’ să dea producții sporite la hectar. Obiecti- 
| vul pe termen lung urmărit de Institutul 
1 pentru cultivarea plantelor din estul An

gliei este acela de a realiza două varietăți 
| de rapiță fără petale și. respectiv, care să 
I dezvolte pălării în genul conopidei, ambele 

prezentind eficiență sporită la producerea 
1 uleiului.
\ Obiectivul pe termen scurt prevede re- 
i ducerea nivelului de substanțe nedorite. 
. care prezintă oarecare toxicitate, din se- 
I mintele de rapiță. sporindu-se astfel cali- 
l tatea uleiului. Cultivatorii din Anglia iși 
■ dau seama că. fără o îmbunătățire substan- 
’ tială a calității acestui ulei, ranița va pier- 
Y 

de cursa în fata concurentei altor plante 
cu uleiuri superioare. în urmă cu cinci ani. 
34 la sută din uleiul vegetal folosit in a- 
ceastă tară pentru fabricarea margarinei 
era de rapiță. în prezent insă, proporția 
este cu peste 10 la sută mai redusă, deoa
rece a crescut cererea de consum pentru 
tipurile de margarina cu conținut ridicat 
de acizi grași polinesaturati. Pînă in pre
zent. specialiștii institutului de cercetări 
din estul Angliei au obținut plante de ră
pită care conțin în proporție de circa 30 la 
sută acidul gras dorit, resoectiv acidul li
noleic, Pentru ridicarea calitativă a uleiu
lui de răpită se urmărește obținerea unor 
noi tipuri de plante cu semințe galbene 
care să conțină nivele reduse de elemente 
nedorite, cum ar fi tantnul si fibrele. ,U- 
leiul din respectivele semințe ar fi mai 
ușor si prelucrarea sa mai puțin costiși- 
toare.

• AUTOMATIZAREA PRO
DUCȚIEI DE... GENE SINTETICE, 
Cîtiva ani de muncă asiduă au fost nece
sari colectivului de biochimisti care au ob
ținut in 1970 prima genă sintetică. în 1980, 
o dată cu apariția primelor instalații de 
obținere automată a moleculelor de nu
cleotide (verigi ale lanțurilor nucleice. care 
urmau a fi sintetizate), timpul necesar pen
tru sinteza unei gene alcătuite din 15 pe
rechi de nucleotide dura circa două luni. 
Peste alți patru ani. o tehnică perfecțio
nată a redus acest timp la două ore si ju
mătate. iar in prezent procesul durează 
doar cu ceva mai mult de o oră.

în Cehoslovacia, primele preocupări vi- 
zind crearea unui sintetizator automat de 
gene datează din 1980. în prezent, se află 
in funcțiune sintetizatorul „Sineen 1“. creat 
de un grup de cercetători si de ingineri de 
la Institutul de chimie organică si de la cel 

de biofizică ale Academiei de Stiinte a R.S. 
Cehoslovace. Timpul necesar sintezei fiecă
rei verigi a lanțului unei gene este de 5 
minute, comparabil cu cel obținut de in
stalații similare existente la ora actuală pe 
plan mondial. în prezent, se fac pregătiri 
în vederea intrării in funcțiune a lui „Sin- 
gen 2". automat de generația a doua, cu 
peformanțe sporite.

• ÎN TAINELE „UZINEI VII". 
Pentru a putea studia funcțiile ficatului, 
adevărata „uzină vie" a organismului, 
biologii cultivă celule hepatice Pe platouri 
de laborator, unde suportul semisolid si 
soluția înconjurătoare pot fi controlate ne
mijlocit. De curînd. la Colegiul de medi
cină ..Albert Einstein" din New York s-a 
reușit ca. prin schimbarea mediului semi
solid de cultură, să se manipuleze celule 
hepatice in cultură de țesuturi, pentru a 
reproduce citeva din stările fiziologice ca
racteristice ficatului. Astfel. încep să se 

descifreze mecanismele ce «tau Ia baza a- 
cestui control. Nu este lucru ușor să de
termini celulele hepatice să-si păstreze ca
racteristicile normale, chiar atunci cind se 
dezvoltă intr-o cultură de tesut. Specialiștii 
au lucrat circa 4 ani la elaborarea a- 
celor combinații de substanțe nutritive si 
hormoni care să mențină dezvoltarea nor
mală a acestor celule. De notat că majori
tatea experimentelor pe culturi de tesutun 
se efectuează pe celule prelevate din tu
mori, întrucît celulele normale își pierd ca
racteristicile cind sint transferate.

Pentru a reproduce cit mai fidel mediul 
natural al unei celule, s-a început culti
varea de celule hepatice nu direct Pe pla
touri de plastic, ci pe un gel de colagen, 
o clasă de proteine fibroase care formează 
adezivul biologic. Colagenul este o sub
stanță organică albuminoidă. din care sint 
constituite pielea, cartilajele etc. S-a con
statat că tipul de colagen aplicat pe pla

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

tou] de laborator determina „profilul de i 
diferențiere" al celulelor. '

Celulele aplicate pe tipul III de colagen 1 
se aseamănă cu cele ale unui ficat normal l 
de adult în stare latentă, adică ele îsi men- 
tin caracteristicile respectivului ficat, dar I 
nu se reproduc. Celulele aplicate pe cola- i 
gen de tip- II se reproduc rapid, timp de ’ 
citeva săptămînh mentinindu-se. in același l 
timp, funcțiile unui ficat de adult. Situația 
acestor celule se aseamănă cu cea a unui \ 
ficat care se regenerează după o intervenție i 
chirurgicală prin care o porțiune a sa a ’ 
fost extirpată. în fine, celulele cultivate 
pe colagenul de tip I se aseamănă cu cele i
ale unui ficat afectat de boală, cum este ’
cel al unei persoane suferind de hepatită ț 
sau care îsi expune frecvent ficatul unor l 
cantităti excesive de alcool. Aceste celule ; 
îsi pierd funcțiile caracteristice unui ficat I 
matur, revenind la o condiție fetală.
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tru securitate și cooperare în Eu- l 
ropa. S-a arătat că N.A.T.O. tre- 
buie să renunțe la poziția anacro- 1 
nică privind „amenințarea dinspre i 
Răsărit". Vorbitorii s-au pronunțat ’ 
în favoarea acceptării propunerii l 
făcute de statele participante la . 
Tratatul de la Varșovia legate de ) 
dezbaterea doctrinelor militare ale i 
celor două alianțe. S-a relevat ne- 
cesitatea continuării procesului de ' 
dezarmare, reprezentanții mișcări- i 
lor pentru pace respingînd ideea 
modernizării armelor nucleare exis
tente.
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Luări de poziție în sprijinul interzicerii 
armelor chimice

GENEVA. — Republica Federa
lă Germania este deosebit de in
teresată „ca din relațiile dintre cele 
două state germane să rezulte im
pulsuri pozitive pentru cooperare 
pașnică și dialog în Europa și din
colo de frontierele ei“ — se re
levă într-un mesaj al ministrului 
de externe vest-german, Hans- 
Dietrich Gensher, adresat Confe
rinței pentru dezarmare de la Ge
neva. In mesaj se apreciază, tot
odată. că negocierile trebuie să 
fie intensificate energic, pentru a 
se încheia cit mai rapid posibil un 
acord cu privire la interzicerea 
globală, cuprinzătoare și verifica
bilă a armelor chimice, mai ales 
avînd în vedere pericolul tot mai 
mare de proliferare a acestora.

Mesajul a fost prilejuit de pre-

Pentru crearea unei
în nordul Europei

zone denuclearizate

OSLO. — Crearea unei zone de
nuclearizate în nordul Europei ar 
putea contribui la adîncirea des
tinderii in relațiile Est-Vest — a 
declarat primul-ministru al Norve
giei. Gro Harlem Brundtland. Noi 
considerăm că o astfel de zonă în 
nordul continentului ar putea con
stitui o parte integrantă a unui 
acord mai amplu între Est șl Vest

Imperativele păcii impun continuarea procesului 
de dezarmare

BRUXELLES. — Mișcările pen
tru pace din mai multe state vest- 
europene s-au pronunțat, la un co
locviu desfășurat la Bruxelles, îm
potriva strategiei N.A.T.O. ds» 
descurajare nucleară, propunînd 
ca alternativă coexistența pașnică 
si cooperarea reciproc avantajoa
să între Est și Vest — relatează 
agenția A.D.N. La această reuniu
ne. care s-a desfășurat în paralel 
cu sesiunea, la nivel înalt a 
N.A.T.O.. experți din diferite țări 
au apreciat că reducerea confrun
tării și creșterea încrederii ^.con
stituie o bază fundamentală^ pen-

Încheierea reuniunii la
î BRUXELLES 3 (Agerpres). — 
, Participanții la reuniunea la nivel 
! înalt a N.A.T.O. au adoptat, joi, la 
, încheierea lucrărilor, „Declarația de 
' la Bruxelles", în care se afirmă că, 
1 în concepția țărilor din N.A.T.O., 
i obiectivele ce se cer urmărite în 
i etapa următoare, în negocierile de 
' dezarmare, sînt reducerea cu 50 la 

sută a armamentelor nucleare stra
tegice ale U.R.S.S. șl S.U.A., elimi
narea totală a armelor chimice, 
adoptarea unor măsuri de dezarmare 
convențională și redtioerea substan
țială și verificată a armelor nucleare 
cu rază scurtă de acțiune avînd baza 
la sol.

Rezultatele alegerilor prezidențiale din Senegal
DAKAR 3 (Agerpres). — La Dakar 

au fost date publicității rezultatele 
alegerilor prezidențiale desfășurate 
in Senegal, la 28 februarie. Potrivit 
acestora, actualul șef al statului, se

luarea președinției Conferinței pen
tru dezarmare de la Geneva de 
către reprezentantul R.F.G.

Pentru crearea unei zope libere 
de arme chimice în Europa s-a 
pronunțat și deputatul social-demo
crat în Bundestag Florian Gerster, 
președintele grupului de lucru 
pentru problemele securității și 
păcii al Partidului Social-Demo
crat din landul vest-german Re- 
nania-Palatinat. Intr-un articol pu
blicat în Buletinul de presă al 
P.S.D., citat de agenția A.D.N., el 
a relevat necesitatea de a se con
vinge S.U.A. că R.F.G. nu dorește 
alte arme chimice pe teritoriul 
Chiar și substanțele chimice 
luptă tradiționale depozitate 
R.F.G. pun în pericol populația 
rii, a arătat F. Gerster.

ei. 
de 
în 

tă-

subli-— a spus primul-ministru. 
niind că personalități oficiale din 
țările nordice încearcă în prezent 
să convină asupra unei poziții co
mune în această problemă. Gro 
Harlem Brundtland a opinat că 
ideea denuclearizării Nordului Eu
ropei ar trebui să constituie tema 
unor dezbateri între N.A.T.O. și 
Tratatul de la Varșovia.

*

nivel înalt a N. A. T. 0.
Declarația reafirmă totodată poli

tica de înarmare cunqșcută a 
N.A.T.O., arătînd că se va urmări 
menținerea unor forțe bazate pe 
„îmbinarea corespunzătoare" a arma
mentelor nucleare și convenționale.

Primul-ministru al Greciei, An
dreas Papandreu, nu a fost de acord 
cu această teză din cuprinsul decla
rației.

Declarația exprimă speranța că la 
viitoarea intilnire sovieto-americană 
la nivel înalt de la Moscova condu
cătorii celor două țări „vor putea 
lărgi progresele obținute la întîlni- 
rea lor din decembrie anul trecut", 
de la Washington.

cretarul general al Partidului Socia
list Senegalez. Abdou Diouf, a fost 
reales în funcția de președinte al 
Senegalului pentru o nouă perioadă 
de cinci ani.

—(UȚN ACTUALITATEA ^ObȚȚÎcT) - --------______

PUTERNICE PROTESTE 
Împotriva noului val 

DE REPRESIUNI DIN R.S.A.
Țările africane au cerut 
convocarea Consiliului 

de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 

— Țările africane reprezentate la 
O.N.U. au cerut convocarea de ur
gență a Consiliului de Securitate 
pentru examinarea situației din 
Africa de Sud, a informat un purtă
tor de cuvint al secretarului general 
al organizației mondiale. Reprezen
tantul Sierrei Leone. în numele gru
pului țărilor africane, si reprezentan
tul Zambiei, în numele Organizației 
Unității Africane, au trimis o scri
soare secretarului general al f.N.U. 
in care își exprimă profunda îngri
jorare în legătură cu noul val de_ re
presiuni declanșate de autoritățile 
din R.S.A. împotriva populației afri
cane și cer convocarea de urgență a 
Consiliului de Securitate.

PRETORIA 3 (Agerpres). — în în
treaga Africă de Sud continuă pro
testele opiniei, publice față de măsu
ra autorităților rasiste de a interzice 
17 organizații politice de masă care 
militau pentru abolirea sistemului 
de apartheid. La Capetown a avut 
loc o adunare a reprezentanților tu
turor grupărilor etnice din R.S.A. 
care au condamnat noua măsură abu
zivă și ilegală adoptată de guvernan
ții de la Pretoria în încercarea de a 
înăbuși mișcarea antirasistă. care cu
prinde practic întreaga populație de 
culoare, majoritară, precum și largi 
pături sociale ale albilor.

Luind cuvîntul la adunare. Dennis 
Davis, profesor de drept la Univer
sitatea din Capetown, a cerut popu
lației albe să participe activ la cam
pania de protest la nivel național 
împotriva noilor măsuri samavolnice.

HARARE 3 (Agerpres). — Interzi
cerea activității celor 17 organizații 
antirasiste de către regimul minori
tar de la Pretoria dovedește slăbiciu
nea acestuia, a declarat, intr-un in
terviu acordat agenției de pre
să din Zimbabwe, Oliver Tambo, 
președintele Congresului Național 
African (A.N.C.). Această decizie a- 
rată, de asemenea, că regimul bazat 
pe apartheid nu mai poate stăvili 
acțiunile de protest numai pe baza 
stării de urgență instituite cu ,18 luni 
în urmă, a adăugat Oliver Tambo.

0 hotărî re a guvernului 

nicaraguan
MANAGUA 3 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Nicaragua. Da
niel Ortega, a anunțat decizia ca 
ministrul apărării. Humberto Orte
ga. să conducă delegația sandjnistă 
la negocierile cu forțele „contras" 
pentru concertarea unei încetări a 
focului, precum si ca acestea să aibă 
loc fără intermediar pe teritoriul ni
caraguan —transmite agenția Pren- 
sa Latina. Convorbirile ar putea 
avea loc. în perioada 9—11 martie, 
în localitatea Sapoa. conducerea ni- 
caraguană sperînd intr-un răspuns 
din partea forțelor contrarevoluțio
nare la această propunere.

Hotărîrea Direcțiunii Naționale a 
Frontului Sandinist de Eliberare Na
țională si a guvernului nicaraguan 
exprimă, potrivit președintelui Or
tega. voința de a se progresa rapid 
pe calea concertării încetării focu
lui. pentru a se pune capăt războiu
lui intern si pentru ca pacea să de
vină o realitate. Decizia va servi, de 
asemenea. — a adăugat el — pentru 
a se vedea dacă asa-numita condu
cere contrarevoluționară are voința 
de a realiza acest obiectiv, fără nici 
un fel de pretexte.

Adoptarea unor 
la decizia privind

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— întrunită pentru a dezbate decizia 
autorităților americane de a închide 
misiunea observatorului permanent 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei la Națiunile Unite, Adu
narea Generală a O.N.U. a chemat 
Administrația S.U.A. să renunțe la 
această măsură.

într-o rezoluție adoptată cu 143 de 
voturi pentrji, unul împotrivă 
(Israel) și o neparticipare la vot 
(Statele Unite), se subliniază că 
S.U.A., conform înțelegerii cu O.N.U.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Continuă revoltele de protest ale populației palestiniene din 
teritoriile de pe malul de vest al Iordanului ți Gaza • Situația 

din sudul Libanului
Teritoriile de pe malul de vest al 

Iordanului și Gaza sint în continua
re scena unor puternice revolte ale 
•populației palestiniene. Agenția 
WAFA relatează că în numeroase lo
calități și în tabere de refugiați pa
lestinieni au fost organizate acțiuni 
împotriva ocupației, în timpul cărora 
a fost arborat drapelul palestinian. 
Sînt menționate demonstrațiile de la 
Khan Younis, Rafah, Al-Darj, Al- 
Shogia, Al-Toafah, Hawara, precum 
și din taberele de refugiați palesti
nieni Khan Younis șl Al-Thawra. 
Militarii israelieni au deschis focul 
și au utilizat grenade cu gaze lacri
mogene împotriva demonstranților. 
S-au produs ciocniri între forțele de 
ocupație și manifestanți.

(Agerpres)

BEIRUT 3 (Agerpres) — Un de
tașament al forțelor israeliene de 
ocupație și al elementelor marionetă 
aparținînd așa-zisei Armate a sudu
lui Libanului (A.S.L.), creată și fi
nanțată de Israel, a pătruns la nord 
de „zona de securitate", la est de 
localitatea Zilaya, deschizînd focul 
asupra fermelor din vecinătate. în 
ciuda protestelor personalului de la 
postul norvegian al Forței interimare 
a O.N.U. din Liban (U.N.I.F.I.L.), 
forțele de ocupație au atacat satul 
Shebaa, unde au efectuat percheziții 
și interogatorii în rîndul localnicilor. 
Trei libanezi au fost arestați și

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
Apel al Consiliului de Securitate pentru încetarea 

bombardamentelor asupra obiectivelor civile 
din cele două țări

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a lansat -Iranului și Irakului apelul 
insistent de a înceta bombardamen
tele asupra obiectivelor civile din 
orașele de pe teritoriul celor două 
țări. într-o declarație difuzată de 
președintele său în luna în curs, 
Consiliul deplinge, in același timp,

★

TEHERAN 3 (Agerpres). — Un co
municat militar iranian, citat de 
agenția IRNA, a anunțat că în 
cursul zilei de joi forțele armate 
iraniene au bombardat cu rachete un 
centru militar din capitala Irakului.

Pe de altă parte, agenția IRNA 
transmite că miercuri noaptea si joi 
dimineața Irakul a bombardat cu ra
chete zone rezidențiale din Teheran, 
Qom și Shiraz. A fost atins si urj 
spital. Au fost înregistrate victime 
în rîndul populației civile si pagube 
materiale.

ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
rezoluții care cheamă S.U.A. să renunțe 
inchiderea misiunii observatorului permanent 
al O.E.P. la Națiunile Unite

privind funcționarea sediului orga
nizației. poartă responsabilitatea ju
ridică pentru asigurarea condițiilor 
corespunzătoare in vederea îndepli
nirii de către reprezentanța O.E.P.a 
funcțiilor sale oficiale la O.N.U.

O a doua rezoluție adoptată în 
această problemă prevede ca o 
hotărîre cu caracter obligatoriu în 
ceea ce privește diferendul dintre 
O.N.U. și S.U.A. să fie luată de 
Curtea Internațională de Justiție, 
organul judiciar suprem al O.N.U., 
transmite T.A.S.S.

încarcerați în închisoarea Al-Hiyam, 
din „zona de securitate".

Pe de altă parte, artileria Isnaelia- 
nă a bombardat un număr de locali
tăți sud-libaneze, provocînd victime 
și pagube materiale.

BEIRUT 3 (Agerpres). — Cei doi 
angajați (unul suedez și altul norve
gian) ai Agenției Națiunilor Unite 
de Ajutor și Lucrări pentru Refu
giați Palestinieni din Orientul Mij
lociu (U.N.R.W.A.), răpiți la începu
tul lunii februarie de persoane 
neidentificate. în orașul Saida, din 
sudul Libanului, au fost puși in li
bertate. informează agențiile MENA 
și FANA. Totodată, o oficialitate a 
U.N.R.W.A. a anunțat reluarea ope
rațiunilor de ajutorare.

VIENA 3 (Agerpres) — Șeful 
Departamentului politic al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, 
Farouk Kaddoumi, a întreprins o vi
zită oficială la Viena, în cursul că
reia a conferit cu mai mulți membri 
ai guvernului Austriei și cu repre
zentanții unor partide politice. în
trevederile s-au axat pe problema
tica Orientului Mijlociu, in contextul 
eforturilor diplomatice menite să 
ducă la soluționarea pașnică a si
tuației din regiune, în primul rînd la 
convocarea unei conferințe interna
ționale sub auspiciile Națiunilor 
Unite.

escaladarea acțiunilor militare între 
Iran și Irak, soldate cu un număr 
important de victime în rîndul per
soanelor civile. Documentul sublinia
ză necesitatea găsirii urgente a unei 
căi pentru a se pune capăt conflic
tului. în conformitate cu rezoluția 
598 a Consiliului de Securitate, adop
tată în iulie anul trecut.

*•
BAGDAD 3 (Agerpres). — Joi au 

fost lansate din nou rachete asupra 
Teheranului și orașului iranian 
Qom, a anunțat un purtător de cu
vint militar irakian, citat de agenția 
I.N.A. Totodată, precizează comuni
catul, în ultimele 24 de ore. avioane 
irakiene au efectuat raiduri asupra 
unor obiective militar-industriale din 
orașele iraniene Shiraz și Dezful.

Pe de altă parte, purtătorul de cu
vint militar a arătat că. în aceeași 
zi. rachete iraniene au lovit o zonă 
populată a Bagdadului, provocînd 
morți și răniți în rîndul populației 
civile.

Datoria externă - o povară apăsătoare 
pentru țările in curs de dezvoltare 

Stări de lucruri îngrijorătoare puse în evidență 
de reuniunile de la Kuala Lumpur și Port of Spain

KUALA LUMPUR 3 (Agerpres). — 
In cadrul lucrărilor reuniunii Comi
siei Sud-Sud, care se desfășoară la 
Kuala Lumpur, s-a evidențiat că 
datoria crescîndă a țărilor în curs de 
dezvoltare, care depășește 1 000 de 
miliarde dolari, protecționismul prac
ticat de unele state industrializate 
occidentale și deteriorarea prețurilor 
la produsele de bază sînt agravate 
de instabilitatea sistemului monetar 
și financiar, caracterizat prin fluctua
ția cursurilor de schimb și a ratelor 
dobinzilor.

In fața acestei situații critice, par
ticipanții la dezbateri au subliniat 
necesitatea extinderii cooperării, a 
întăririi solidarității dintre țările în 
curs de dezvoltare in vederea instau
rării unor raporturi economice juste 
în lume.

PORT OF SPAIN 3 (Agerpres). — 
Comitetul experților guvernamentali 
la nivel înalt (C.E.G.A.N.) în dome
niul economic din America Latină și 
zona caraibiană. reunit la Port of 
Spain, a trecut la dezbaterea proiec
tului de declarație privind problema 
datoriei externe regionale.

După cum relevă agențiile de pre
să. într-un document elaborat de 
Comisia Economică pentru America 
Latină (C.E.P.A.L.) și dezbătut de 
participanții Ia această reuniune, se 
semnalează că exodul de resurse fi
nanciare în contul datoriei externe 
a determinat un declin al investiții
lor. cu efect negativ asupra folosirii 
foriei de muncă.

Tntre recomandările formulate pen
tru remedierea acestei situații se 
află reducerea dobînzilor excesive și

REALITĂȚI din lumea capitalului
• Crește numărul șomerilor
BONN, -r- Intr-Un raport publicat 

de Institutul de studii economice 
din Hamburg se subliniază că nu
mărul șomerilor va crește în acest 
an în R.F.G. cu încă 80 000 de per
soane. Se precizează că reducerea 
locurilor de muncă se va produce în 
primul rînd în sectoarele siderurgic 
și minier. Aceste perspective fac ca 
in unele regiuni din R.F.G., și în 
special în Ruhr, să aibă loc ample 
acțiuni de protest. Recent, zeci de 
mii de muncitori au participat la o 
uriașă manifestație împotriva șoma
jului.

MADRID. — Joi, la Madrid a fost 
publicat raportul privind situația 
locurilor de muncă din Spania în ul
timul trimestru al anului 1987. Din 
studiu rezultă că la începutul anului 
1988 numărul șomerilor depășea în 
Spapia 3 000 000. Din aceștia, 1 200 000 
caută de peste doi ani un loc de 
muncă. Jumătate din șomeri trăiesc 
în Andalusia, Valencia, precum și la 
Madrid.

• Milioane de oameni fără adăpost
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Senatorul Lawton Chiles, președin
tele Comisiei pentru problemele bu
getare a Senatului S.U.A., a trimis 
o scrisoare directorului Oficiului 
pentru probleme administrative și 
bugetare, James Miller, în care, re- 
levînd că proiectul de buget al Admi
nistrației S.U.A. prevede reducerea 
cu mai mult de jumătate a progra
melor de ajutor pentru cei fără lo
cuințe, apreciază că aceasta va avea 
efecte extrem de negative deoarece 
va duce la sistarea, în luna mai, a 
unor ajutoare pentru cei sărmani.

In scrisoare se apreciază că fon
durile pentru cei aproximativ trei 
milioane de oameni fără adăpost din 
S.U.A. vor fi reduse de la 792 mi
lioane dolari în actualul an finan

anularea parțială sau totală a dato
riilor externe ale unor țări.

La reuniune s-a relevat că orice 
declarație a C.E.P.A.L. asupra crizei 
datoriei externe și problemelor co
merciale trebuie să menționeze do
rința Americii Latine privind instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale.

CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager
pres). — Țările latino-americane nu 
pot plăti serviciul datoriei lor exter
ne (evaluată la 410 miliarde dolari) 
„in actualele condiții", a subliniat 
secretarul executiv al Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru America La
tină (C.E.P.A.L.). Gert Rosenthal, 
într-un interviu acordat ziarului me
xican „Excelsior".

BONN 3 (Agerpres). — Uniune*  
Creștin-Democrată. principala for
mațiune politică din cadrul coaliției 
guvernamentale vest-germane, a dat 
publicității un studiu în care afirmă 
că „debitorii, creditorii, băncile co
merciale, organizațiile internaționale 
și guvernele trebuie să soluționeze 
împreună criza mondială a datorii
lor".
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Țările industrializate trebuie să-și 
deschidă mai larg piețele pentru pro
dusele țărilor în curs de dezvoltare 
și, totodată, să Ie permită accesul la 
sursele de finanțare necesare înde
plinirii obligațiilor lor. se spune in 
studiu.

In încheiere, documentul U.C.D. a- 
trage atenția că „ește în interesul 
țărilor industrializate ca statele în 
curs de dezvoltare să-și depășească 
problemele".

WASHINGTON. — Referindu-se 
la situația populației de culoare a- 
mericane. compania de televiziune 
ABC, citată de agenția T.A.S.S., re
levă că. dacă în anul 1968 aproxi
mativ 70 la sută din bărbații negri 
aveau de lucru, acum acest procent 
a scăzut la 56 la sută. Majoritatea 
Ier lucrează săptămîna de lucru in
completă sau obțin salarii inferioara 
celor pe care le primesc albii.

ROMA 3 (Agerpres). — In pers
pectiva convorbirilor cu „Finsider" 
— organismul specializat în dome
niul siderurgiei — cu privire la pla
nul de restructurare a acestui sector, 
sindicatele au făcut cunoscut că pre
gătesc un document în care un loc 
important îl va ocupa problematica 
referitoare la situația forței de mun
că, anunță agenția ANSA. După 
cum se știe, planul oficialităților 
care răspunde cerințelor exprimat*  
de Piața Comună prevede Închi
derea unor întreprinderi siderurgi
ce din Italia și desființarea a nu
meroase locuri de muncă.

ciar la 377 de milioane in anul fi
nanciar 1988/1989.

LONDRA 3 (Agerpres). — In 
Marea Britanie a început o săptă- 
mină națională de acțiune în pro
blema locuințelor, care s-a agravat 
serios în ultimul timp, transmite a- 
genția A.D.N. Un forum național în
sărcinat cu această problemă, care 
grupează 16 organizații, a cerut des
fășurarea de mitinguri și demonstra 
ții de protest împotriva unei m 
reglementări guvernamentale privina 
locuințele, care afectează drastic 
drepturile chiriașilor. Intr-un raport 
întocmit de acest forum național se 
arată că măsura menționată privea
ză circa 500 000 persoane de posibi
litatea de a-și găsi o locuință.

Să se pună capăt „războiului tăinuit” din
Africa, continentul încătușat timp de secole in robia colonială, este 

astăzi angajată într-un susținut efort de inlăturare a consecințelor do
minației străine, de accelerare a progresului economic și social, de 
făurire a unei vieți noi, libere și prospere - și pentru înfăptuirea aces
tor țeluri are vitală nevoie de pace. Pacea constituie condiția de bază 
a dezvoltării pentru popoarele africane, ca și pentru toate popoarele 
lumii. Este și motivul pentru care România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu se pronunță ferm și consecvent pentru curmarea 
oricăror conflicte de pe pămintul Africii, pentru transformarea sa intr-o 
zonă a păcii, înțelegerii și bunei vecinătăți.

De la acțiuni agresive 
sporadice — la conflictul 
continuu. A?a cum se stie> 
conflictul din Africa australă are 
rădăcini adinei în trecut, fiind 
nemijlocit legat de perpetuarea re
gimului de apartheid de către 
R.S.A., de refuzul acestui regim de 
a-și retrage ocupația asupra Nami
biei, de politica de forță a autori
tăților de la Pretoria, care și-au 
arogat „dreptul" de a interveni în 
treburile interne ale tinerelor stale 
independente din zonă. Practic, de 
pe la mijlocul anilor ’70, acțiunile 

I agresive ale R.S.A. împotriva vecini- 
i lor s-au ținut lanț. R.S.A. a organi

zat sistematic provocări și acțiuni 
1 armate, a sprijinit cu arme și bani 

grupuri și bande contrarevoluționa
re, ca UNITA în Angola sau MNR 

| în Mozambic, sperînd să destabili- 
I zeze situația internă a țărilor din 
I „prima linie" și să-și instaureze 
, controlul asupra întregii Africi 
i australe.
L In ultima vreme, în desfășurarea 
' evenimentelor din această tensiona- 
i tă zonă a lumii se conturează o fază 
i nouă, deosebit de periculoasă. Bene- 
I ficiind de sprijinul tacit al 
I puterilor occidentale, care au 
i mari interese în exploatarea 

uriașelor bogății naturale din sudul 
continentului african, R.S.A. se află 
tot mai mult în stare de război efec
tiv cu țările vecine, de angajare mi
litară directă. Dacă înainte forțele 
armate ale R.S.A. efectuau din cind 
în cînd cîteva incursiuni, in pre
zent ele sint practic angajate in
tr-o campanie militară masivă, cu 

I lupte care se desfășoară zi cu zi.
Este cît se poate de semnificativ 

cazul agresiunii împotriva R.P. AN
GOLA. R.S.A. nu numai că nu și-a 
retras trupele trimise pe teritoriul 
acestei țări, în urmă cu peste doi 
ani, dar, în septembrie 1987, a declan
șat o nouă operațiune militară de 
mari proporții, care continuă și în 

prezent. Agresorii au pătruns adine, 
la aproximativ 300 km, în interiorul 
țării. Ei.își concentrează atacurile în 
direcția localității strategice Cuito 
Cuanavale, care a devenit teatrul 
unor lupte deosebit de grele. Scopul 
acestor operațiuni militare 11 consti
tuie pătrunderea în regiunile situa
te la nord de localitatea amintită, 
unde se află calea ferată Benguela 
— o arteră de comunicație deosebit 
de importantă, deoarece face legătu
ra între zonele de exploatare a 
cuprului din Zair și Zambia și por
tul angolez Lobito.

O amploare deosebită au luat, de 
asemenea, actele de război împo
triva R.P. MOZAMBIC. Deși între 
această țară și R.S.A. există un tra
tat de neagresiune, semnat în 1984, 
rasiștii de la Pretoria au organizat 
anul trecut o intervenție armată 
directă pe teritoriul mozambican și 
și-au intensificat continuu sprijinul 
militar acordat bandelor contrarevo
luționare. In prezent, aceste elemen
te atacă zilnic obiective economico- 
sociale, provocînd mari distrugeri și 
numeroase victime omenești.

S-a agravat continuu și situația 
din NAMIBIA, R.S.A. refuzînd să 
aplice planul O.N.U. (rezoluția 435 
din 1978 a Consiliului de Securitate) 
cu privire la acordarea independen
ței teritoriului respectiv și desfășu- 
rînd ample operațiuni militare îm
potriva poporului namibian. Corpul 
expediționar dislocat aici se ridică la 
peste 100 000 de oameni. La Wind
hoek a fost instalat un guvern ma
rionetă care încearcă pe toate căile 
să înăbușe mișcarea de eliberare 
națională, condusă de S.W.A.P.O. Ca 
urmare a represiunilor dezlănțuite, 
mii de patrioți au fost aruncați în 
închisori și supuși unul regim de 
exterminare.

Toate aceste evoluții arată cît 
se poate de clar că în Afri
ca australă s-a creat o situa
ție deosebit de gravă. Nu mal 
este vorba de incidente sau acțiuni 
izolate de sabotaj, organizate de ele

mente contrarevoluționare, ci de un 
război autentic pe care unii în
cearcă să-1 escamoteze. Marile agenții 
de presă occidentale „uită" uneori, 
pur și simplu, să relateze despre ceea 
ce se petrece în realitate în sudul 
continentului african. Iar atunci 
cînd, sub presiunea evenimentelor, 
trebuie să relateze, o fac minimali- 
zînd proporțiile și deformînd carac
terul conflictului, escaladarea sa, 
faptul că acesta a dobindit atribute
le si caracteristicile „clasice" ale u- 
nei autentice stări de război.

Este semnificativă în acest sens 
amploarea efectivelor angajate pe 
cimpurile de luptă. Practic, a avut loc 
un proces de sporire continuă și ra
pidă a acestor efective. De pil
dă. dacă in momentul declanșării 
incursiunilor armate premergătoare, 
pe teritoriul Angolei numărul milita
rilor sud-afrioani angajați în lupte 
era de circa 3 000, la începutul anu
lui 1988 el a crescut la peste 8 000, 
iar în cursul încleștărilor de la Cuito 
Cuanavale a ajuns, potrivit unor 
surse din zonă, la cîteva zeci de 
mii ! Desigur, în comparație cu alte 
războaie, cu alte cazuri de conflict, 
această cifră ar putea apărea, la 
prima vedere, destul de redusă ; dar, 
dacă se ține seama de specificul si
tuației existente în Africa australă, 
de efectivele mici ale țărilor din 
zonă, țări slabe din punct de vedere 
militar, atunci aceste cifre apar la 
cu totul alte proporții.

De fapt, în timp ce tinere state 
Independente, moștenind o situație 
economică precară, depun eforturi 
susținute pentru a-și închega o 
forță proprie de apărare, R.S.A. nu 
numai că dispune de un impresio
nant potențial militar, care depășeș
te cu mult pe cel al tuturor vecini
lor săi luați laolaltă, dar și-a trecut 
într-o mare măsură economia pe 
picior de război. în cursul anului 
trecut, volumul cheltuielilor militare 
ale acestei țări s-a ridicat la circa 
4.5 miliarde rabzi, ceea ce reprezintă 
22 la sută din bugetul național ! 
Adică o proporție tipică pentru stata 
aflate în stare de război. Din această 
sumă, 2 milioane ranzi sînt chel- 
tuiți zilnic numai pentru războiul 
din Namibia.

Caracterul unor operațiuni califi
cate de război al acțiunilor între
prinse de R.S.A. se vădește și din 
înseși mijloacele și tehnica de luptă 
folosite. Practic, în ultimul timp s-a 
trecut de la armamentul de tip ușor 
la tehnica de luptă incluzînd arma

ment greu si ultramodern, de cele 
mai diverse tipuri, ca avioane super
sonice. tancuri de asalt, elicoptere 
blindate, artilerie grea. Astfel, la 
Cuito Cuanavale participă brigăzi 
întregi de blindate, inregistrindu-se, 
după părerea observatorilor, cea mai 
masivă concentrare de armament 
greu de la începutul incursiunilor 
R.S.A. în Angola, acum 13 ani.

Caracterul operațiunilor de război 
se vădește și din amploarea distru
gerilor provocate. Cu prilejul Con
ferinței pentru coordonarea dezvol
tării țărilor din sudul Afridi 
(S.A.D.C.C.), desfășurată la sfîrșitul 
lunii ianuarie în orașul tanzanian 
Arusha, s-a arătat că politica de 
destabilizare a guvernului de la Pre
toria a cauzat țărilor din „prima 
linie" pierderi materiale de circa 
cind miliarde de dolari în ultimii 
cinci ani. Totodată, s-au înregistrat 
cifre considerabile privind victimele 
omenești. Astfel, de la declanșarea 
incursiunilor împotriva Angolei și 
Mozambicului (1975) în prima țară 
și-au pierdut viața peste 60 000 de 
persoane, iar în cea de-a doua circa 
100 000 1

Nu o dată agresorii recurg la 
acte de o rară sălbăticie, ucigind, 
fără alegere, copii, femei, bătrîni. 
Aceste crime odioase, condamnate 
cu. vehemență de opinia publică 
mondială, sînt trecute sub tăcere de 
sprijinitorii R.S.A.

Pace și liniște — pentru 
reconstrucția Africii. Tăcerea 
pe care se străduiesc s-o păstreze 
cercurile occidentale cu privire la 
situația din Africa australă re
flectă, de fapt. persistenta o- 
rientărilor de tip colonialist și scla
vagist. potrivit cărora „nu este ca
zul" să se facă mare tapaj, deoare
ce sînt măcelăriți........ piște negri".
Ea constituie o sfidare la adresa 
opiniei publice mondiale, care urmă
rește cu vie îngrijorare ultimele evo
luții din sudul continentului african, 
cerînd aplicarea de sancțiuni dras
tice și cuprinzătoare împotriva 
R.S.A., pentru a o obliga să renunțe 
la actele sale agresive. O puternică 
reafirmare a acestui deziderat a avut 
loc cu prilejul turneului pe care 
secretarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, l-a întreprins 
recent Intr-o serie de țări africane, 
în fiecare din capitalele vizitate a 
fost evidențiată necesitatea traduce
rii în viață a rezoluției Consiliului 

de Securitate, care cere retragerea 
necondiționată a trupelor sud-afri- 
cane de pe teritoriul angolez și în
cetarea oricăror acțiuni agresive ale 
R.S.A. împotriva statelor din zonă.

In ceea ce privește popoarele care 
sint victime ale agresiunii, acestea 
sint hotărîte să dea în continuare o 
ripostă hotărită agresorilor, fără a 
exclude însă calea tratativelor. 
Este știut că R.P. Angola a propus 
un program cuprinzător de regle
mentare a problemelor existente, 
care prevede : retragerea trupelor 
R.S.A. de pe teritoriul angolez, în
cetarea oricărui sprijin acordat ban
delor UNITA, respectarea indepen
denței și integrității teritoriale a 
Angolei, aplicarea rezoluției 435 a 
Consiliului de Securitate cu privire 
Ia acordarea independenței Nami
biei ; dacă aceste condiții vor fi în
deplinite, atunci Angola va fi de 
acord cu retragerea trupelor cubane
ze aflate, ca sprijin, pe teritoriul 
său.

In spiritul politicii sale consecven
te de solidaritate activă cu lupta 
popoarelor pentru independență și 
libertate, România socialistă a con
damnat întotdeauna, cu toată fermi
tatea, politica agresivă a R.S.A. îm
potriva țărilor din „prima linie", în
cercările rasiștilor sud-africani de 
a-și impune prin forță dominația 
asupra întregii Africi australe, 
s-a pronunțat hotărît pentru tradu
cerea neîntirziată în viață a pla
nului O.N.U. privind Namibia. A- 
ceastă poziție neabătută, de apă
rare a dreptului sacru al tinerelor 
state africane la existență de sine 
stătătoare, fără nici un amestec din 
afară și-a găsit elocvente expresii în 
numeroasele documente ale partidu
lui și statului nostru, în activitatea 
României la O.N.U. și în alte foruri 
internaționale, a fost reafirmată cu 
putere de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, cu 
prilejul multiplelor întîlniri cu șefi 
de state din Africa și din numeroase 
colțuri ale lumii.

Alături de întreaga opinie publică 
mondială, de toate forțele iubitoare 
de pace, țara noastră cere să se 
pună capăt neîntîrziat acțiunilor 
agresive ale R.S.A., să se asigure ca 
popoarele Africii să-și poată consa
cra nestingherite forțele consolidării 
Independenței, făuririi unei vieți noi. 
libere și prospere.

Nicolae N. LUPU

politice. Liberalii au votat în pro-CONVORBIRI CHINO-ZAMBIE- 
| NE. La încheierea convorbirilor 

dintre conducătorii de stat și de 
I partid chinezi și președintele Zam- 

biei. Kenneth David Kaunda, intre 
China și Zambia a fost semnat un 

I acord de cooperare economică și 
tehnologică.

PLENARA C.C. AL PARTI- 
J DULUI MUNCII DIN ALBANIA 
I a dezbătut raportul privind „pro

gresul multilateral al culturii socia- 
I liste și creșterea rolului acesteia în 

întreaga viață a țării". In cadrul 
plenarei a luat cuvîntul Ramiz 
Alia, prim-secretar al C.C. al P.M.A.

I CONSULTĂRI ÎN PROBLEMA 
CIPRIOTA. Președintele Ciprului, 

IGhiorghios Vassiliou, l-a primit, la 
Nicosia, pe Oscar Camilion, noul 
reprezentant special al secretaru-

Ilui general al O.N.U. pentru pro
blema cipriotă. Au fost discutate 
aspecte legate de modalitățile de 
reluare a dialogului destinat solu-

Iționării problemei Ciprului. Oscar 
Camilion urmează să aibă con
vorbiri. de asemenea, cu lideri ai

Iunor partide politice cipriote gre
cești și cu liderul comunității turce.

REMITERE. Vietnamul a remis

1 S.U.A. rămășițele pămîntești a încă 
17 militari americani dați dispăruți 
în cursul războiului din Vietnam.

I VIZITA. In timpul convorbirilor
1 la nivel înalt egipteano-sudaneze, 
I prilejuite de vizita la Khartum a 

președintelui Egiptului. Hosni Mu
barak. s-a căzut de acord asupra 
organizării unei întilniH intre

Iprim-minștrii celor două țări, in 
cursul acestei luni, în capitala 
Sudanului. In cadru] întîlnirii va

Ifi examinată o gamă largă de 
subiecte de interes reciproc.

STARE DE URGENȚA. Gu-

Ivemul chilian a prelungit cu 90 de 
zile starea de urgență în vigoare în 
țară din 1973.

UNIFICARE. După mai multe
1 luni de negocieri, pregătiri și 

dispute interne, membrii Partidu
lui Liberal și ai Partidului Social- 
Democrat din Marea Britanie au

■ decis unirea celor două formațiuni

DE PRESAI
scurt

porție de 88 la sută în favoarea 
acestei opțiuni, iar social-democra- 
ții — de 65 la sută.

MANEVRE MILITARE. Miniștrii » 
de externe ai Argentinei, Braziliei, ] 
Columbiei, Mexicului, Republicii ’ 
Peru, Uruguayului și Venezuelei 
și-au exprimat intr-o notă adresată I 
secretarului general al O.N.U., | 
Javier Perez de Cuellar, îngrijo
rarea față de intenția Marii Brita- | 
nii de a desfășura manevre mill- I 
tare în Insulele Malvine (Falk- 1 
land). Documentul cheamă gu- . 
vernul Marii Britanii să renunțe la I 
proiectatele manevre militare și să ' 
reinceapă negocierile cu Argentina 
în vederea soluționării definitive, | 
pe cale pașnică, a disputei privind | 
suveranitatea asupra insulelor.

INCIDENTE LA WINDHOEK.
Poliția rasiștilor sud-africani a dis- ■ 
persat cu brutalitate o adunare 
pașnică a studenților la Windhoek, I 
capitala Namibiei. Celor care re- I 
clamau schimbarea limbii afrikaans, 
folosită de minoritatea albă din | 
R.S.A.. din instituțiile de învăță- I 
mint namibiene li s-a răspuns cu 1 
gloanțe de cauciuc. Peste 100 de . 
studenți au făcut cunoscut că nu I 
vor mai urma cursurile predate în I 
limba ocupanților sud-africani.

CICLON. In noaptea de 2 spre | 
3 martie, asupra peninsulei Cri- 
meea s-a abătut un puternic ciclon ■ 
însoțit de mari căderi de zăpadă. I 
Viteza vîntului a atins aproximativ • 
140 kilometri pe oră. informează 
agenția T.A.S.S. Au fost mobiliza- I 
te, alături de voluntari, și subuni- | 
tăți ale armatei pentru refacerea 
rețelelor electrice avariate, pentru | 
aprovizionarea localităților izolate I 
din cauza ninsorilor. Potrivit prog
nozelor meteorologice, centrul ci- ■ 
clonului se va menține și în urmă- I 
toarele zile deasupra Crimeei. •

DEFICIT. Anul trecut, deficitul I 
balanței comerciale a Marii Brita- | 
nii a atins 9.8 miliarde lire ster
line. față de 8,5 miliarde în anul | 
1986 — a anunțat Ministerul Co- | 
merțului și Industriei din Marea 
Britanie.


