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Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,

va efectua o vizită oficială de prietenie in Kuweit
Tovarășul Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena
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Ceaușescu. va efectua o vizită oficia
lă de prietenie în Kuweit, în partea
a doua a lunii noiembrie 1982, la in

vitația emirului statului Kuweit,
seicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber AlSabah.

la alegerile din 21 noiembrie
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Un itinerar al prieteniei, colaborării și păcii, o amplă și puternică

afirmare a politicii externe a României socialiste

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,
ÎN REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN

votul întregului popor-un vot pentru

prezentul și viitorul luminos al patriei!
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
SI TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU
prezenți la vot, în mijlocul alegătorilor
din sectorul 3

Convorbirile la nivel înalt s-au încheiat cu rezultate rodnice, care deschid
noi perspective conlucrării dintre cele două țări și popoare

Primire prietenească
la Karachi
Tn ziua de 21 noiembrie, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu au făcut o vizi
tă în Republica Islamică Pakistan.
Prezenta pentru a treia oară pe pămîntul pakistanez a înalților soli ai
poporului român s-a constituit, încă
din primul moment, într-un eveni
ment de importantă deosebită care
înscrie o nouă și remarcabilă pagină
în cronica relațiilor de colaborare șl
prietenie dintre România și Pakistan.
Prilejuind un fructuos dialog la ni
vel înalt, cu semnificații deosebite
pentru adîncirea și lărgirea pe mat
departe a bunelor raporturi statorni
cite de-a lungul anilor între cele
(Continuare în pag. a II-a)

® Banchet oferit în onoa
rea președintelui Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei
Elena Ceaușescu
© Convorbiri oficiale între
președintele
Nicolae
Ceaușescu și președin
tele Mohammad Zia-ul
Haq
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într-o ambianță de stimă și respect reciprocj în spiritul voinței
de a extinde și aprofunda

relațiile bilaterale,

ieri a început

VIZITA 0HCIA1A DE PRETENE A TBVMMSUUl
NICDIAE CEAVt ÎMPREUNA CU WASS
ELENA CEAUȘESCU, IN REPUBLH MDNEZIA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, președin
tele Frontului Democrației și Unității Socialis
te, s-a aflat duminică, 21 noiembrie, la secția
de votare nr. 1 din circumscripția M.A.N. nr. 1,
exercitindu-și dreptul electoral fundamental,
asemenea tuturor cetățenilor patriei, chemați
în această zi la urne în vederea desemnării
deputaților în consiliile populare municipale,
orășenești, comunale și în cele ale sectoarelor
Capitalei, pentru o nouă legislatură.

împreună cu secretarul general al partidu
lui, la această secție au votat tovarășa Elena
Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăscălescu,
losif Banc, Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion
Coman, Nicolae Constantin, Ion Dincă,
Ludovic Fazekas, Alexandrina Găinușe, Petre
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea,
Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe
Rădulescu, llie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan
Andrei, Miu Dobrescu, Petru Enache, Mihai
Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ana
Mureșan, Elena Nae, Constantin Olteanu, Ion
Ursu, Richard Winter, Gheorghe Stoica.

Un călduros
„bun sosit!"
la Jakarta
Cronica relațiilor dintre România
și Indonezia a consemnat, luni, 22
noiembrie, un eveniment de referință,
de o deosebită importanță : înce
perea vizitei oficiale de prietenie
efectuate în Indonezia de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, la
invitația
președintelui Republicii
Indonezia, general Suharto, și a
doamnei Tien Suharto,
Așteptată cu viu interes, vizita con
ducătorului României socialiste pe
pămintul indonezian a avut, încă din
primele, sale momente, atributele
unui eveniment cu profunde sem
nificații, nu numai pe plan bilateral,
ci și in contextul larg al relațiilor
internaționale.
O ambianță deosebit de cordială, o
primire caldă, prietenească — aces
tea au fost auspiciile sub care a
început, ia peste 10 000 km distanță
de patrie, solia de pace și prietenie
a înaiților oaspeți. Vizita a prilejuit
o pregnantă expresie a stimei și pre
țuirii de care se bucură m lume
România socialistă, activitatea neobo
sită, dedicată păcii, cooperării in
ternaționale, înțelegerii între popoare,
(Continuare in pag. a IV-a),

9 Dineu oficial oferit în
onoarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu și
a tovarășei Elena
Ceaușescu

Prezența
tovarășului
Nicolae
Ceausescu in mijlocul alegătorilor
din această importantă zonă indus
trială a Capitalei, veniți in fata ur
nelor spre a îndeplini prin votul lor
un act de mare răspundere politică
Si civică pentru prezentul și viitorul
luminos al orașului lor, pentru desti
nul nou al tării, a constituit, in am

bianta sărbătorească, profund demo
cratică in care s-au desfășurat ale
gerile. un nou prilei pentru reafir
marea adeziunii ferme a celor ce
muncesc la politica înțeleaptă a
partidului si statului de dezvoltare
a patriei pe calea socialismului, a
voinței unanime de a transpune
neabătut in viată luminoasele obiec

tive stabilite de Congresul al XII-lea
al partidului.
în același timp, reîntilnlrea cu se
cretarul general al partidului,,a con
stituit pentru alegători încă im pri
lej de a-și exprima, din adincul ini
milor lor, dragostea nemărginită,
(Continuare în pag. a VII-a)

9 Alie momente ale vizitei

RELATĂRI DIN CAPITALĂ ȘI DIN ÎNTREAGA ȚARĂ
DESPRE DESFĂȘURAREA ALEGERILOR
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© începerea
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN
Convorbiri oficiale intre președintele Iralae Ceausescu
si ireseMe Mohammad Zia-ul Haq

Banchet oferit în onoarea președintelui Nicolae Ceausescu
si a tovarășei Elena Ceausescu Președintele Republicii Socialiste
Au asistat persoanele oficiale ro
România,
tovarășul
Nicolae
mâne care îl însoțesc pe șeful sta
Ceaușescu, și tovarășa Elena , tului nostru in vizita sa, precum și
Ceaușescu au luat parte la un ban
guvernatorul provinciei Sind, mem
chet oferit in onoarea lor de pre
bri ai guvernului pakistanez.
ședintele Republicii Islamice Pakis
în continuare. participantii la
tan, general Mohammad Zia-ul Haq.
banchet au venit rînd pe rînd în
salonul de onoare pentru a saluta
Banchetul a fost precedat de o
cu profund respect pe președintele
cordială întîlnire între președintele
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu.
Ceaușescu și președintele Moha
La banchet au luat parte tovară
mmad Zia-ul Haq.
șii Ion M. Nicolae, Ștefan Andrei,

Nicu Constantin, Constantin Mitea,
precum și ambasadorul României în
Pakistan, Constantin Burada.
Din partea pakistaneză au partici
pat general-locotenent S. M. Abbasi.
guvernatorul provinciei Sind, cu so
ția, Ghulam Ishaq Khan, ministrul
finanțelor și pentru probleme eco
nomice, Elahi Bakhsh Soomro, mi
nistrul industriei, Said Qadir, minis
trul producției și căilor ferate.
Niaz Naik, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, precum și re

prezentanți ai vieții politice, econo
mice, culturale.
în timpul banchetului, președinte
le Mohammad Zia-ul Haq și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au rostit
toasturi, urmărite cu deosebită aten
ție și interes, viu aplaudate de cei
prezenți.
Toasturile au fost marcate de In
tonarea imnurilor de stat ale celor
două țări.
Banchetul s-a
desfășurat lntr-o
atmosferă de caldă prietenie.

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
Stimate domnule președinte,
Doamnelor și domnilor,

Aș dori să vă mulțumesc pentru
ospitalitatea și primirea cordială pe
care ne-ați rezervat-o, pentru cuvin
tele rostite aici la adresa poporului
român, a colaborării dintre România
și Pakistan. Sîntem bucuroși că
această scurtă vizită ne oferă prile
jul de a ne reintîlni, de a vă saluta
în mod călduros pe dumneavoastră,
pe colaboratorii dumneavoastră, pe
poporul prieten pakistanez.
într-adevăr, între popoarele noas
tre se dezvoltă puternice relații de
colaborare economică, tehnico-științifică, culturală, precum și o colabo
rare strînsă pe plan internațional..
Noi acordăm o mare însemnătate co
laborării dintre țările noastre și con
siderăm că vizita pe care dumnea
voastră ați făcut-o în România, con
vorbirile și înțelegerile la care am
ajuns au constituit un nou moment
important în dezvoltarea acestei co
laborări și a acestpr relații.
Atît România, cît și Pakistanul sînt
angajate ferm pe calea dezvoltării
economico-sociale independente — și
întărirea colaborării între ele are o
însemnătate deosebită. Lucrările Co
misiei mixte guvernamentale româno-pakistaneze, care s-au încheiat
recent, concluziile la care s-a ajuns
vor constitui, într-adevăr, un mo
ment important și vor deschide per
spective noi pentru realizarea în via
tă a înțelegerilor pe care le-am con
venit, pentru dezvoltarea unei co
laborări multilaterale, reciproc avan
tajoase.
Merită subliniat faptul că relațiile
dintre țările noastre se bazează pe
principiile deplinei egalități în drep
turi și avantajului reciproc, pe
neamestecul în treburile interne — și
tocmai de aceea ele cunosc o dezvol
tare tot mai puternică.
Viața, evenimentele pe plan mon
dial demonstrează cu putere că este
necesar ca popoarele să acționeze cu
toată fermitatea pentru a-și conso
lida continuu independența naționa
lă, realizînd o creștere economică, o
îmbunătățire a nivelului de viață al
popoarelor ca un factor determinant
pentru întărirea independenței și su
veranității fiecărei națiuni. Cu atît
mai mult este necesar de- subliniat
acest lucru în actualele împrejurări

ale intensificării crizei economice
mondiale, a tendințelor ce se mani
festă pe plan internațional — de
amestec în treburile unor state, de
impunere a unor condiții politice, de
accentuare a decalajelor dintre țările
bogate și sărace.
După cum este bine cunoscut, în
viața internațională s-a ajuns la o
încordare gravă ; se accentuează criza
economică, se amplifică tot mai mult
cursa înarmărilor — ceea ce pune în
grav pericol pacea și independența
popoarelor, progresul lor economic
și social. Se poate spune că în mo
mentul de față problema opririi
cursei înarmărilor și problema dezar
mării, și în primul rînd a dezar
mării nucleare, asigurarea păcii tu
turor națiunilor constituie sarcina
fundamentală a epocii noastre. Ni
velul înarmărilor, perspectiva unui
război nuclear distrugător impun,
ca o necesitate, să se facă totul
pentru apărarea păcii. Bombele
nucleare nu . vor alege și nu
vor ține seama de nici un fel de deo
sebire de orînduire socială, de nici
un fel de deosebire de concepții filo
zofice sau de altă natură ; ele vor
semăna moarte deopotrivă și vor dis
truge imensele cuceriri ale civiliza
ției umane. Pornind de la aceasta,
noi considerăm că trebuie să facem
totul pentru soluționarea tuturor
problemelor litigioase dintre state
numai și numai pe calea tratativelor.
în acest spirit privim și soluțio
narea problemelor din regiunea
dumneavoastră, a problemelor din
Afganistan, care trebuie să asigure
independența și suveranitatea Afga
nistanului, să pună capăt oricărui
amestec din afară, să creeze posibi
litatea ca poporul afgan să-și re
zolve singur problemele dezvoltării
sale economico-sociale, democratice,
pe calea progresului, așa cum do
rește.
în același spirit privim problemele
grave din Orientul Mijlociu. în
tr-adevăr, acțiunile agresive ale Is
raelului în Liban au creat o situație
deosebit de complexă. Opinia pu
blică mondială s-a pronunțat ferm
pentru a se pune capăt acestei
intervenții, pentru retragerea tru
pelor israeliene din Liban, pentru
respectarea independenței, integrită
ții și suveranității Libanului. Consi
derăm că, în momenttțl' de față, tre

buie făcut totul pentru a se ajunge
la o pace globală în Orientul Mijlo
ciu, în cadrul căreia să se rezolve
și problema poporului palestinian,
asigurîndu-se dreptul său la autode
terminare, inclusiv la constituirea
unui stat palestinian independent.
Există, într-adevăr, mai multe prbpuneri în legătură cu acțiunile ce
trebuie întreprinse în direcția aceas
ta. Noi considerăm că toate trebuie
luate în considerație. în acest cadru,
este necesar să se ajungă la organi
zarea unei co'nferințe internaționale,
cu participarea tuturor celor intere
sați, inclusiv a palestinienilor, a Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei. în Orientul Mijlociu trebuie să
existe și un stat palestinian indepen
dent, trebuie să existe și statul israelian — și, între toate statele, să se
. stabilească relații de pace și de bunăvecinătate. Chiar ultimele evenimen
te din Liban au demonstrat că nu
este posibilă o soluție militară și că
trebuie făcut totul pentru o rezolvare
politică, prin tratative.
în viața internațională sînt multe
probleme. N-aș mai menționa. în
acest sens, decît preocuparea țărilor
europene ca-, la reuniunea de la Ma
drid, să se obțină rezultate pozitive
în întărirea securității și cooperării,
în asigurarea continuității reuniuni
lor începute Ia Helsinki, în convo
carea unei conferințe de dezarmare
și încredere în Europa.
Sîntem preocupați de a se opri am
plasarea rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune in Europa și de a
determina retragerea celor existente.
în Balcani, ne 'pronunțăm pentru
o regiune fără arme nucleare, fără
baze militare străine, pentru o co
laborare pașnică între toate țările
balcanice.
Consider necesar să mă refer pe
scurt la problemele deosebit de gra
ve ale subdezvoltării. Este necesar ca
țările in curs de dezvoltare să-și în
tărească colaborarea și solidaritatea,
să acționeze mai unite pentru a de
termina țările bogate să adopte o
poziție constructivă in tratativele
care au loc în vederea noii ordini
economice internaționale. în cadrul
convorbirilor ce le vom avea in
această seară — este adevărat, la o
oră tîrzie — vom aborda fără nici o
îndoială aceste probleme deosebit de

Importante atît pentru țările noastre,
cit și pentru toate țările în curs de
dezvoltare.
România se pronunță ferm pentru
ca toate problemele complexe ale
vieții internaționale să fie soluționa-,
te cu participarea egală a tuturor
statelor, fără, deosebire de orinduire
socială și de mărime. înțelegem, de
sigur, răspunderile marilor puteri ;
dar tot așa de bine Înțelegem că pro
blemele nu pot fi soluționate numai
de marile puteri, că toatq popoarele
trebuie să-și asume răspunderea și
să participe activ la realizarea unor
înțelegeri care să asigure dreptul la
dezvoltarea liberă și independentă a
fiecărei națiuni.
Aș dori să subliniez și eu că, asu
pra problemelor complexe ale vieții
internaționale, pozițiile noastre sînt
aceleași sau foarte apropiate, că în
cadrul convorbirilor pe care le-am
avut la București am ajuns la con
cluzii comune privind întărirea co
laborării noastre și participarea la
soluționarea acestor probleme.
Este necesar șă se acționeze pen
tru creșterea rolului țărilor nealiniate
în viața internațională, pentru întă
rirea unității.și colaborării lor, pre
cum și a solidarității și unității țări
lor în curs de dezvoltare.
Noi dorim ca România și Pakista
nul, colaborînd pentru dezvoltarea
lor economico-socială, să conlucreze
activ, și în continuare, pe plan inter
național, pentru o politică de pace,
de independentă națională, de destin
dere, de progres economic și social
al fiecărei națiuni, de pace.
Deși vizita de astăzi este foarte
scurtă, ea se înscrie în spiritul -relațiilor bune care s-au statornicit în
tre țările noastre și între noi — și
sper că și convorbirile ce le vom
avea vor contribui la dezvoltarea in
continuare a colaborării și prieteniei
româno-pakistaneze.
Cu această convingere, doreso să
urez poporului prieten pakistanez
succese tot mai mari în dezvoltarea
sa economico-socială, bunăstare și
fericire!
Urez o colaborare tot mai largă și
trainică între popoarele și țările
noastre, între România și Pakistan !
în sănătatea dumneavoastră, dom
nule președinte !
în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor I (Vii aplauze).

Toastul președintelui Zia-ul Haq
Excelență,
Doamnă Ceaușescu,
Distinși membri ai delegației ro
mâne,
Excelențe, doamnelor și domnilor,.
îmi face o mare plăcere să vă
adresez dumneavoastră, domnule pre
ședinte. doamnei Ceaușescu și celor
lalți distinși membri ai delegației
dumneavoastră, un călduros bun
venit în Pakistan. Deși vizita
Excelentei Voastre este prea scurtă,
ea ne oferă, totuși, prilejul reafir
mării relațiilor cordiale care există
între Pakistan și România și a do
rinței comune de a le întări pe mai
departe.
Intr-adevăr, Excelență, o trăsătură
încurajatoare a relațiilor noastre o
constituie regularitatea cu care sînt
menținute dialogul si vizitele la nivel
înalt între țările noastre. în timD ce
aceste schimburi au oferit dovada
pozitivă a apropierii punctelor noas
tre de vedere asupra multor pro
bleme internaționale de interes co
mun, convergenta Dozițiilor noastre a
slujit la întărirea raporturilor bilate
rale. în interesul mai larg al păcii
și securității in lume.
Excelență. îmi reamintesc cu o
deosebită satisfacție de propria mea
vizită in frumoasa dumneavoastră

țară de la începutul acestui an și de
schimburile noastre constructive de
vederi asupra relațiilor bilaterale și
a unor probleme internaționale im
portante. Am plecat din București
puternic impresionat de progresele
enorme făcute de România sub
conducerea dumneavoastră înțeleaptă
și profund încurajat de perspectivele
de dezvoltare a colaborării economice
dintre cele două țări ale noastre.
Aștept cu nerăbdare convorbirile
noastre din cursul acestei seri, care
vor conferi — sînt convins — un
conținut și mal consistent relațiilor
noastre.
Excelență, prietenia dintre Pakis
tan și România este reflectată de
ampla identitate de opinii ne care o
împărtășim în privința principiilor
fundamentale ale relațiilor dintre
state. Cele două țări ale noastre rămîn statornice în adeziunea lor la
principiile sacrosancte ale neameste
cului în treburile interne ale altor
state și respectării integrității teri
toriale și suveranității, așa cum sînt
ele prevăzute de Carta Națiunilor
Unite.
Pakistanul și România și-au făcut,
de asemenea, o cauză comună din
sprijinirea dreptului la autodetermi
nare al popoarelor care, din păcate,
se mai află însă sub jugul domina
ției coloniale.
Respectarea principiului neinter
venției este o condiție indispensabilă

pentru libertatea și independenta tu
turor națiunilor. Constituie un motiv
de profundă preocupare pentru noi
faptul că acest principiu a fost
încălcat în imediata noastră vecină
tate, in Afganistan, atrăgind prin
aceasta mari suferințe viteazului
popor al acestei țări. Nenumărali
afgani și-au sacrificat viețile in
lupta pentru restabilirea libertății și
independenței, iar peste 2,8 milioane
de refugiați afgani au căutat adăpost
în Pakistan.
Este dorința noastră cea mai arză
toare să se pună cît mai curind
capăt acestei tragedii. Ne-am alătu
rat cu toată sinceritatea procesului
de convorbiri indirecte prin interme
diul reprezentantului personal pen
tru Afganistan al secretarului gene
ra] al O.N.U. în vederea realizării
unei reglementări cuprinzătoare a
problemei, pe baza principiilor enun
țate în rezoluțiile Adunării Gene
rale a Națiunilor Unite.
Excelentă, comunitatea internațio
nală a fost, de asemenea, indignată
de invazia brutală israeliană in
Liban și de suferințele permanente
ale poporului palestinian. Toate
statele lumii, dar mai ales marile
puteri care dețin influenta necesară,
trebuie să se achite de responsabi
litățile lor în scopul de a pune capăt
agresiunii și expansionismului israelian. în acest context. Pakistanul
sprijină pe deplin recentele propu

neri înaintate de conducătorii arabi
la Fes pentru rezolvarea proble
mei Orientului Mijlociu. Noi recu
noaștem, de asemenea, elementele
pozitive conținute în planul de pace
propus de președintele Reagan.
Avem, totuși, convingerea că o pace
durabilă in Orientul Mijlociu reclamă
o reglementare cuprinzătoare, intemeiată pe restabilirea drepturilor
inalienabile la autodeterminare ale
poporului palestinian.
Excelență, Comisia mixtă guver
namentală pakistanezo-română a ofe
rit o dimensiune instituțională rela
țiilor noastre bilaterale. Această
comisie și-a încheiat cea de-a
VIII-a sesiune a sa. la Islamabad, la
18 noiembrie, iar dezbaterile sale au
slujit la reafirmarea tăriei relațiilor
noastre economice reciproc avan
tajoase și au dat un noii impuls
continuării eforturilor noastre co
mune.
Cu aceste cuvinte, vă cer permi
siunea, Excelențe, doamnelor și dom
nilor. să vă alăturați mie pentru a
toasta :
Pentru sănătate și viață lun
gă Excelenței Sale, președintele
Ceaușescu al României, și doamnei
Ceaușescu 1
Pentru progresul și prosperitatea
poporului român 1
Pentru prietenia și cooperarea crescîndă între Pakistan și România I
(Vii aplauze).

Intre președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. și președintele Republicii
Islamice Pakistan, general
Mo
hammad Zia-ul Haq, au avut loc,
duminică seara, convorbiri oficiale.
La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășa
Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, tovarășii Ion
M. Nicolae, viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, Nicu Constantin,
adjunct al ministrului industriei
construcțiilor de mașini, Constantin
Mitea, consilier al președintelui Re
publicii, precum și ambasadorul țării
noastre in Pakistan, Constantin Bu
rada.
Din partea pakistaneză — gene
ral-locotenent S. M. Abbasi, guver
natorul provinciei Sind, Ghulam
Ishaq Khan, ministrul finanțelor șl
pentru problemele economice. Elahi
Bakhsh Soomro, ministrul industriei,
general-locotenent Said Qadir. mi
nistrul producției și căilor ferate,
Niaz A. Naik, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, S. T.
Joshua, director general în Ministe
rul Afacerilor Externe,
-j
în cadrul convorbirilor, președin
tele Mohammad Zia-ul Haq a adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu șl
tovarășei Elena Ceaușescu un căldutos bun sosit in Republica Islamică
Pakistan și a exprimat convingerea
că noul dialog la nivel înalt românopakistanez va da noi impulsuri bu
nelor relații dintre țările și popoa
rele noastre.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
exprimat satisfacția pentru noua în
tîlnire cu președintele Republicii
Islamice Pakistan și a apreciat, Ia
rîndul său, că vizita sa se va înscrie,
prin rezultatele sale, ca un moment
important în întărirea prieteniei și
colaborării dintre țările și popoarele
noastre.

Convorbirile au prilejuit o trecere
în revistă a stadiului colaborării din
tre cele două țări și îndeosebi a mo
dului cum se înfăptuiesc hotărîrile
și înțelegerile convenite cu prilejui
vizitei la București din ianuarie 1982
a președintelui Republicii Islamice
Pakistan. în acest cadru, cei doi
președinți au dat expresie satisfac
ției față de dezvoltarea raporturilor
de prietenie și colaborare dintre Ro
mânia și Pakistan, față de perspec
tivele .care se deschid cooperării și
conlucrării reciproc avantajoase. S-a
apreciat că prin eforturi comune pot
fi mai larg puse în valoare posibili
tățile care există în ce privește in
tensificarea și diversificarea conlu
crării economice bilaterale, cores
punzător intereselor popoarelor ro
mân și pakistanez prietene.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Mohammad Zia-ul Haq
au avut, de asemenea, un larg schimb
’de păreri în probleme actuale ale
vieții internaționale. în acest con
text, s-a acordat o atenție deose
bită, problemelor legate de lichida
rea subdezvoltării și instaurarea
unei noi ordini economice interna
ționale. Avînd în vedere că reuniu
nile și negocierile de pînă acum în
legătură cu problemele lichidării
subdezvoltării și instaurării unei
noi ordini n-au dat rezultatele aș
teptate, s-a apreciat că este nece
sar ca țările în curs de dezvoltare
să întărească colaborarea și conlu
crarea dintre ele. să-și afirme punc
tele de vedere, să acționeze unitar
în cadrul negocierilor cu țările bo
gate. în acest scop, este deosebit de
utilă organizarea unei reuniuni la
nivel înalt a țărilor în curs de dez
voltare.
De asemenea, în cadrul convorbi
rilor au fost abordate probleme le
gate -de soluționarea pe cale pașnică,
prin tratative, a conflictelor și pro

PRIMIRE PRIETENEASCĂ
(Urmare din pag. I)

două țări, această scurtă vizită a pus
pregnant în evidență hotărîrea Româ
niei și Pakistanului de a extinde co
laborarea în diferite domenii de in
teres reciproc, conlucrarea lor pe
plan internațional in folosul celor
două popoare, al cauzei destinderii,
păcii și cooperării internaționale.
Ora 19,30, ora locală (16.30 ora
București), avionul prezidențial, avînd la bord pe solii poporului ro
mân, a aterizat pe aeroportul inter
național din Karachi, împodobit cu
drapelele de stat ale celor două țări.
La coborîrea din avion, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Ejlena Ceaușescu au fost întîmpinați
și salutați cu deosebită cordialitate de
președintele Republicii Islamice Pa
kistan, generalul Mohammad Zia-ul
Haq.
Cel doi conducători și-au strîns căl
duros miinile, s-au îmbrățișat, exprimîndu-și bucuria de a se revedea,
pentru a treia oară, de această dată
pe pămintul Pakistanului.

blemelor litigioase dintre state, pornindu-se de la dreptul fiecărui po
por de a se dezvolta liber și inde
pendent. fără nici un amestec din
afară. în acest .spirit trebuie să fio
intensificate eforturile pentru a se
ajunge la o soluție globală în Orien
tul Mijlociu, pentru instaurarea unei
păci trainice și juste în această re
giune, pe baza retragerii trupelor
israeliene din teritoriile arabe ocupa
te în urma războiului din 1967 și pen
tru rezolvarea problemei poporului
palestinian, pe baza dreptului său la
autodeterminare, la constituirea unui
stat propriu, independent. S-a subli
niat, de asemenea, că este necesar
să se pună capăt războiului dintre
Iran și Irak și să se treacă la solu
ționarea pe cale pașnică, prin trata
tive, a problemelor dintre cele două
țări.
S-a apreciat că soluționarea justă
și durabilă a problemelor complexe
care preocupă omenirea reclamă
participarea activă, în deplină egali
tate. a tuturor statelor, un rol deo
sebit avind țările mici și mijlocii,
țările in curs de dezvoltare, statele
nealiniate, care constituie marea ma
joritate a lumii și sînt nemijlocit
interesate într-o politică de inde
pendență și pace.
Președinții Nicolae Ceaușescu șl
Mohammad Zia-ul Haq au relevat
hotărîrea României și Pakistanului
de a dezvolta în continuare colabo
rarea româno-pakistaneză pe plan
internațional, de a intensifica con
tactele și consultările dintre țările
lor in cadrul O.N.U. șl al altor organisrtte internaționale, al „Grupu
lui celor 77“ și al mișcării țărilor
nealiniate. în scopul creșterii contri4
buției lor la soluționarea justă, echi
tabilă, a problemelor complexe alb
vieții internaționale.
,
Convorbirile s-au desfășurat în-ț
tr-o atmosferă de prietenie, stimă și
înțelegere reciprocă.

LA KARACHI

Un grup de copii oferă solilor po
porului român buchete de flori.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu ie-au fost
prezentate persoanele oficiale pakis
taneze aflate pe aeroport : general
locotenent S. M. Abbasi, guvernato
rul provinciei Sind, cu' soția, Ghulam
Ishaq Khan, ministrul finanțelor și
pentru probleme economice, Elahi
Bakhsh Soomro, ministrul industriei,
Said Qadir, ministrul producției și
căilor ferate. Niaz Naik, prim adjunct
al ministrului afacerilor externe.
La rindul său, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a prezentat oficialitățile
române care îl însoțesc : Ion M.
Nicolae. viceprim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe, Nicu Constantin, ad
junct ai ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, Constantin
Mitea, consilier al președintelui Re
publicii.
Au fost prezenți ambasadorul - Re
publicii Socialiste România în Pakis
tan. Constantin Burada, precum și șefii
misiunilor diplomatice din Karachi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu și generalul
Mohammad Zia-ul Haq au trecut
prin culoarul format din cîteva sute1
de tineri ce au îhtîmpinat pe solii’
poporului român cu flori.
în aplauzele celor prezenți pe aero
port, tovarășul Nicolae Ceaușescu șl
tovarășa Elena Ceaușescu, împreună
cu generalul Mohammad Zia-ul Haq
au părăsit aeroportul, îndreptîndu-se'
spre Karachi — cel mai mare oraș
al tării, primul centru economic și
fostă capitală a Pakistanului. Acest
oraș-port, cu o populație de peste sase
milioane de locuitori, a cunoscut o
puternică dezvoltare, devenind în
scurt timp principala poartă mariti
mă a țării ce concentrează cele mai
importante industrii, între care rafi
năria națională de petrol construită
cu asistența tehnică a României.
La sosirea la casa guvernatorului,
reședința rezervată oaspeților, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu, generalul Moham
mad Zia-ul Haq s-au întreținut în
tr-o atmosferă cordială, prietenească.

PLECAREA DIN KARACHI
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu au părăsit,
duminică
noaptea, Karachi, după o scurtă vi
zită in Republica Islamică Pakistan.
întilnirea dintre conducătorii celor
două țări, convorbirile purtate cu acest prilej au reprezentat un mo
ment deosebit in dezvoltarea multi
laterală a relațiilor româno-pakis
taneze. deschizînd perspective și mai
largi amplificării colaborării dintre
cele două țări.
De la Casa guvernatorului, re
ședință rezervată oaspeților, solii
poporului român au fost însoțiți
pînă la aeroport de președintele Re
publicii Islamice Pakistan. general
Mohammad Zia-ul Haq, și doamna
Zia-ul Haq.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
salutați la aeroport de membri ai
guvernului, de alte persoane oficiale.
Erau prezenți șefii misiunilor di
plomatice și consulare acreditați in
Pakistan.
Au fost de fată ambasadorul Ro
mâniei la Islamabad și membrii
ambasadei.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat
un cordial rămas bun de la oersoanele oficiale pakistaneze aflate pe
aeroport.
Președintele Mohammad Zia-ul
Haq. guvernatorul provinciei Sind,
general-locotenent S. M. Abbasi, cu
soția, au condus apoi pe solii po
porului român la scara avionului.

Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat
un călduros rămas bun de la preșe
dintele Mohammad Zia-ul Haq.
Cei doi conducători și-au strîns
cu cordialitate miinile, s-au îmbră
țișat cu prietenie.
Președinții Nicolae Ceaușescu și
Mohammad Zia-ul Haq și-au expri
mat satisfacția pentru intîlnirea care
au avuț-o. pentru înțelegerile pe
care le-au convenit, dorința de a
continua dialogul la nivel înalt, spre
folosul ambelor popoare, al progre
sului celor două țări, al cauzei păcii
și înțelegerii în lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu a
fost invitat de șeful statului pakis
tanez să facă o vizită oficială în Re
publica Islamică Pakistan, invitație
ce a fost acceptată cu plăcere. îna
inte de a se despărți, președintele
Mohammad Zia-ul Haq a urat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu drum ' bun
și succes în noua solie de pace și
prietenie pe care, șeful statului ro
mân o întreprinde în țări din Asia.
La ora 0.10. ora locală, aeronava
prezidențială a decolat, îndreptîn
du-se spre Jakarta.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Excelenței Sale
Domnului MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan
Dor.esc ca la încheierea scurtei noastre vizite în Republica Islamică Pa
kistan să vă exprim cele mai vii mulțumiri pentru primirea cordială, plină
de ospitalitate, de care ne-am bucurat in țara dumneavoastră.
Sinț încredințat că noua noastră întîlnire, convorbirile și înțelegerile la
care am ajuns se vor înscrie ca o nouă și importantă .contribuție la dezvol
tarea relațiilor româno-pakistaneze, corespunzător intereselor de progres ale
popoarelor și țărilor noastre, al cauzei destinderii, colaborării și păcii in
lume.
Transmițîndu-vă incă o dată un călduros salut de rămas bun. vă adre
sez, și pe această cale, calde urări de sănătate și fericire personală, de pro
gres, prosperitate și pace pentru poporul pakistanez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
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Dineu oficial oferit in onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
si a tovarășei Elena Ceausescu
7

Un alt moment deosebit de impor
tant al primei zile a vizitei l-a con
stituit dineul oficial oferit în onoarea
președintelui Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
și a tovarășei Elena Ceaușescu, la
Palatul „Istana Negara", de președin
tele Republicii Indonezia, Suharto, și
de doamna Tien Suharto. Dineul a
reprezentat un nou prilej pentru cei
doi șefi de stat de a continua schim
bul de vederi în probleme de interes
comun.
înalții oaspeți români, însoțiți de
ministrul indonezian al afacerilor ex
terne, Mochtar Kusumaatmadja, de

?

alte oficialități guvernamentale ale
țării-gazdă, sînt întimpinați de pre
ședintele Suharto și doamna Tien
Suharto, de vicepreședintele Adam
Malik și soția sa la intrarea in Pala
tul „Istana Negara".
înainte de dineu, președinții Nicolae
Ceaușescu și Suharto, tovarășa Elena
Ceaușescu și doamna Tien Suharto se
întrețin cordial în Salonul de onoare
al palatului.
Din partea română, la dineu sînt
prezenți tovarășii Ion M. Nicolae,
Ștefan Andrei, îîficu Constantin,
Constantin Mitea, celelalte persoane

’

care însoțesc in vizita sa pe șeful,
statului român.
Dineul oferit în onoarea oaspeților
români a reunit pe membrii guver
nului indonezian, alte personalități
ale vieții publice a acestei țări.
Au luat parte, de asemenea, amba
sadorul României la Jakarta și amba
sadorul Indoneziei la București.
în timpul dineului, cei doi pre
ședinți au rostit toasturi, urmărite cu
profund interes, cu satisfacție de cei
prezenți, fiind subliniate cu aplauze.
Au fost intonate imnurile de stat ale
României și Indoneziei.

După dineul oficial a avut loc un
spectacol de cîntece și dansuri indo
neziene reprezentative pentru cultura
și civilizația străveche a acestei țări.
La sfirșitul spectacolului. înalții
oaspeți români, președintele Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu,
însoțiți de președintele Suharto și
doamna Tien Suharto, urcă pe scenă,
felicitindu-i pe artiști, oferindu-le
frumoase buchete de flori.
Dineul oficial s-a desfășurat într-o
atmosferă de caldă cordialitate, de
■prietenie.
'

Toastul președ iritelui Toastul președintelui

Doresc să vă mulțumesc cordial
pentru invitația de a vizita Indone
zia, pentru urările de bun venit și
primirea ospitalieră ce ni s-a făcut —
și să vă adresez, la rîndul meu, dum
neavoastră. domnule președinte, si
doamnei Suharto, tuturor colabora
torilor dumneavoastră. întregului po
por indonezian prieten un salut
călduros și cele mai bune urări.
Vizita pe care o facem în frumoasa
dumneavoastră tară constituie o ex
presie a evoluției pozitive pe care o
cunosc relațiile româno-indoneziene,
o ilustrare a' dorinței comune de a
le conferi dimensiuni și mai largi.
Ne este plăcut să constatăm că, în
ultimii ani, raporturile româno—indo
neziene au cunoscut progrese impor
tante. Noi apreciem că potențialul economic, tehnic si științific. în con
tinuă creștere, al României și Indo
neziei oferă mari posibilități pentru
dezvoltarea unei largi colaborări și
cooperări reciproc avantajoase. în
deosebi într-o serie de sectoare eco
nomice importante, de interes comun
— cum sînt industria extractivă, pe
trochimia, construcțiile de mașini și
altele.
Deosebirea de orînduire socială din
tre țările noastre nu trebuie să împie
dice dezvoltarea unei largi colaborări
internaționale. Dealtfel, viața confir
mă cu putere faptul că în epoca
actuală este necesar să se dezvolte,
între state, raporturi de colaborare,
bazate pe deplina egalitate în drepturi,
pe respectul independentei și suve
ranității naționale, pe neamestecul
în treburile interne și avantajul
reciproc. Tocmai în spiritul acestor
principii acționează țările noastre ;
în acest spirit s-au desfășurat con
vorbirile' noastre de astăzi — și, de
aceea, îmi exprim convingerea că
vom da, în cursul acestei vizite, noi
perspective relațiilor româno-indo
neziene.
Domnule președinte,

Republica Socialistă România este
angajată cu toate forțele sale în
realizarea unui amplu program de
dezvoltare economică și socială, de
ridicare generală a nivelului de viață
materială și spirituală, de civiliza
ție a întregului popor , și, totodată,
militează activ pentru o politică de
colaborare, pace și destindere intre
toate statele lumii, fără deosebire de
orînduire socială.
Sîntem deosebit de preocupați de
încordarea din viața internațională,
de accentuarea cursei înarmărilor, a
crizei economice, și de înrăutățirea
situației țărilor în curs de dezvol
tare.
Este adevărat că popoarele sînt
hotărite să-și manifeste cu putere
voința de a promova o politică de

pace, de independență, de a-și asigu
ra dezvoltarea e'conomico-so.cială
proprie. în lupta dintre aceste două
tendințe contradictorii din viața in
ternațională trebuie să triumfe ra
țiunea, bunul simț, înțelegerea inte
reselor păcii și respectul fiecărei na
țiuni.
în lume s-au adunat multe arma
mente, îndeosebi nucleare, în stare să
distrugă de mai multe ori întreaga
omenire. De aceea, problema fun
damentală a epocii noastre este
oprirea cursei înarmărilor, trecerea
la dezarmare și, în primul rînd, la
dezarmarea nucleară, asigurarea pă
cii, a dreptului vital al oamenilor, al
popoarelor, a dreptului la dezvoltarea
liberă și demnă, la viață, la pace.
Este necesar să facem totul pentru
soluționarea problemelor litigioase
din diferite zone ale lumii numai și
numai pe calea tratativelor. Oricît de grele și de îndelungate
ar fi tratativele, ele sînt mult mai
bune — și reprezintă singura cale
spre asigurarea existenței libere a
popoarelor, a păcii în lume.
Nu aș menționa, în acest cadru,
decît problemele Orientului Mijlociu.
Noi considerăm că trebuie făcut to
tul pentru o pace globală, care să
ducă la retragerea Israelului din te
ritoriile ocupate, la soluționarea pro
blemei poporului palestinian, prin
crearea unui stat palestinian inde
pendent. în Orientul Mijlociu trebuie
să existe atît un stat palestinian in
dependent, cît și statul Israel, să se
dezvolte relații de bună vecinătate și
de colaborare între toate statele.
în același fel considerăm că tre
buie soluționate și alte probleme, in
clusiv cele din Asia de sud-est, din
Indochina. Noi apreciem poziția In
doneziei, a țărilor A.S.E.A.N., care se
pronunță pentru o soluționare poli
tică a problemelor' din această parte
a lumii, pentru transformarea Asiei
de sud-est intr-o zonă a păcii și co
laborării între toate statele.
Pentru continentul european s-a
creat o situație deosebit de gravă ca
urmare a concentrării în această
parte a lumii a principalelor arma
mente, inclusiv atomice, și a exis
tenței celor două blocuri militare. De
aceea. România acționează cu toată
fermitatea pentru încheierea cu suc
ces a reuniunii de la Madrid consa
crată securității și colaborării, pentru
o conferință de încredere și dezar
mare în Europa, pentru continuita
tea reuniunilor pentru colaborare și
pace, începute Ia Helsinki.
Considerăm că trebuie să facem to
tul pentru a opri amplasarea rache
telor cu rază, medie de acțiune și
pentru retragerea celor existente,
pentru o Europă unită, fără arme
nucleare.
în acest cadru, noi acordăm o mare
, însemnătate colaborării țărilor din
Balcani și transformării acestei re(Continuare în pag. a IV-a)

Președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, a avut, luni, con
vorbiri oficiale cu președintele Re
publicii Indonezia, general Suharto.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
salutați, din nou, cu deosebită căl
dură de președintele Suharto, care
și-a exprimat satisfacția sa profun
dă pentru vizita întreprinsă de solii
poporului
român.
Președintele
Nicolae Ceaușescu a mulțumit pen
tru primirea deosebit de cordială și a
împărtășit convingerea șefului statu
lui indonezian că actuala vizită, dia
logul la nivel înalt pe care îl prile
juiește vor reprezenta un moment de
cea mai mare importanță în dezvol
tarea pe mai departe a relațiilor de
prietenie și colaborare dintre cele
două țări și popoare.

Cei doi șefi de stat au apreciat cu
satisfacție evoluția raporturilor româ
no-indoneziene și au subliniat că la
baza lor se află principiile trainice
ale egalității, respectului suveranită
ții și independenței, neamestecului în
treburile interne, avantajului reci
proc, dreptul fiecărui popor de a-și
alege calea sa de dezvoltare, servind
cauza păcii și cooperării internațio
nale, a independenței și progresului
fiecărei națiuni.
în cadrul convorbirilor, cei doi
președinți au procedat la o amplă
informare reciprocă cu privire la
preocupările și obiectivele actuale
ale țărilor lor pe planul propășirii
economice și sociale, au evocat sta
diul actual și perspectivele raportu
rilor româno-indoneziene, subliniind
că programele de dezvoltare, poten
țialul. economic, al României și Indo

neziei oferă largi posibilități de pro
movare a colaborării și cooperării în
diferite domenii de interes reciproc.
Relevînd rolul determinant al întîlnirilor și dialogului la nivel înalt
pentru stimularea și îmbogățirea
conlucrării dintre cele două țări, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Suharto
au convenit ca, în cadrul discuțiilor
de lucru româno-indoneziene care au
loc cu prilejul vizitei oficiale de
prietenie a șefului statului român,
cele două părți să stabilească noi
forme și modalități concrete de am
plificare șl de diversificare a colabo
rării reciproc avantajoase, îndeosebi
în domeniul economic.
Convorbirile se desfășoară !ntr-o
atmosferă de cordialitate și priete
nie, sub semnul stimei și înțelegerii
reciproce.

Întîlnire protocolară

Suharto

Nicolae Ceaușescu
Stimate domnule președinte,
Doamnă Suharto,
Doamnelor și domnilor,

începerea convorbirilor oficiale

Excelență domnule președinte
doamnă Ceaușescu,
Excelențe,
Stimate doamne și domni,

și

Permiteți-mi ca, în numele soției
mele, al guvernului și al poporului
Indoneziei, să vă adresez încă o dată
cele mai călduroase urări de bun
venit in Indonezia Excelentei Voastre,
domnule președinte, și doamnei
Ceaușescu, precum și distinselor per
soane care vă însoțesc. Sîntem de
osebit de încîntați și onorați că Ex
celenta Voastră, domnule președinte,
și doamna Ceaușescu ați avut amabi
litatea de a accepta invitația mea de
a vizita Indonezia. Sînt convins că
actuala vizită a Excelenței Voastre
va întări și mai mult înțelegerea si
prietenia reciprocă și va contribui la
dezvoltarea cooperării între cele două
țări ale noastre.
Nouă, în Indonezia, ne este bine
cunoscută activitatea de conducător a
Excelentei Voastre. Este o conducere
înțeleaptă, care a reușit să aducă
națiunea română pe calea unui pro
gres rapid și care a situat România
pe o poziție distinctă in politica in
ternațională. Datorită progresului
rapid realizat șl poziției deosebite
dobîndite în politica internațională.
România a jucat tui rol pozitiv în eforturile de a crea relații de coope
rare mai bune și mal armonioase
între națiuni și la edificarea păcii în
lume.
Excelență,

Deși sistemele noastre social-politice 'sînt diferite, legăturile de priete
nie și de înțelegere reciprocă între
cefe două țări ale noastre au crescut
continuu, an de an. Aceasta se datorește faptului că țările noastre sub
scriu la aceleași principii în promo
varea relațiilor între state, și anume:
respectul reciproc al suveranității,
neamestecul în treburile interne ale
altor state și cooperarea reciproc
avantajoasă și complementară.
Cooperarea între cele două țări ale
noastre a fost reciproc avantajoasă și
fructuoasă. în același timp, în foru
rile internaționale țările noastre ac
ționează împreună, urmăresc atin
gerea scopului nutrit de întreaga
omenire — realizarea păcii în lume,
a progresului și dreptății pentru toate
națiunile și pentru toți oamenii. Eu
consider că trebuie să întărim mai
mult relațiile pe care le-am promo
vat împreună, pentru a răspunde pro
blemelor cu care se confruntă ome
nirea. Astăzi lumea se află într-o
stare de neprevăzut și neliniște. în
domeniul securității, lumea este pusă
la încercare de conflicte ce izbuc
nesc pretutindeni. în domeniul eco
nomic, lumea este, de asemenea, con
fruntată cu multiple dificultăți. O
astfel de situație periclitează în mod

clar pacea lumii, existența speciei
umane și a întregii omeniri. Deși au
fost întreprinse multe eforturi, rezul
tatele nu sînt de natură să prefigureze
perspective mai luminoase pentru
stabilirea unei păci durabile în lume,
care să poată asigura progresul tutu
ror națiunifer.
Principala sursă a acestor dificultăți
în lume este vechea ordine care nu
mai este compatibilă cu cerințele ac
tuale. Se cere, prin urmare, manifes
tarea voinței hotărîte a tuturor na
țiunilor pentru a întemeia o ordine
mai dreaptă în relațiile dintre națiu
nile lumii, atît în domeniul politic, cît
și economic. Toate țările, fie dezvol
tate, fie în curs de dezvoltare, tre
buie să promoveze relații de priete
nie și de cooperare reciproc avan
tajoasă, care să ducă la crearea unei
noi ordini politice și economice, mai
echitabile, care să permită înaintarea
omenirii spre progres. Mai mult, este
necesară accelerarea cooperării reci
proc avantajoase între țările în curs
de dezvoltare.
Noi, în Indonezia, sîntem deplin
conștienți că progresul și bunăstarea
unei națiuni depind în întregime de
propriile sale eforturi. Tocmai de
aceea, în ultimii 5 ani, noi ne-am
angajat puternic în procesul de
dezvoltare și vom continua această
politică și în viitor. Rezultatele pe
care le-am obținut pînă acum sînt
încurajatoare.
în efortul de a accelera procesul
dezvoltării și de a menține direcția
și obiectivele pe care le-am stabilit,
considerăm că un rol important îl are
cooperarea cu alte state. Tocmai în
acest spirit noi stabilim cooperarea
cu alte țări, indiferent de sistemele
social-politice pe care le promovăm
fiecare. Eu cred că există noi posi
bilități pentru extinderea relațiilor
economice și cooperării reciproc
avantajoase între cele două țări ale
noastre. Sînt convins că actuala vi
zită a Excelenței Voastre va deschide
noi posibilități de creștere a cooperă
rii reciproc avantajoase, atît pe plan
bilateral, cît și internațional.
Am remarcat toate acestea în
cursul convorbirilor pe care le-am
avut în această dimineață cu Exce
lența Voastră, domnule președinte,
convorbiri care s-au desfășurat în
tr-o atmosferă sinceră și deschisă, de
înțelegere reciprocă.
în încheiere, vă rog să-mi permi
teți să invit distinșii oaspeți să ridice
paharele și să toastăm :
în sănătatea și pentru fericirea
Excelenței Sale, președintele Repu
blicii, Socialiste România, și doamnei
Ceaușescu !
Pențru prosperitatea poporului ro
mân 1
Pentru prietenia trainică între
România și Indonezia !
Vă mulțumesc ! (Vii aplauze).

Ceremonia rezervată solilor po
porului român, la sosirea lor în ca
pitala Indoneziei, a cunoscut un nou
și deosebit moment la Palatul prezi
dențial „Istana Merdeka". unde pre
ședintele României, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, și
tovarășa
Elena
Ceaușescu sosesc, de la aeroport, în
soțiți de președintele Suharto și
doamna Tien Suharto.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu sînt invi
tați de președintele Indoneziei și

doamna Tien Suharto în salonul
„Jepara", unde se desfășoară, cu
acest prilej, vizita protocolară a
înalților oaspeți români.
Sînt de față tovarășii Ion M. Ni
colae, Ștefan Andrei, celelalte per
soane oficiale care însoțesc în vizita
sa pe șeful statului nostru.
Participă ministrul indonezian al
afacerilor, externe, Mochtar Kusu
maatmadja, cu soția, ministrul se
cretar de stat Sudharmono, cu so
ția, și ambasadorul Indoneziei la

La spectacolul folcloric indonezian

București, Mohamad Isnaenî, cu
soția.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
treținut cordial cu președintele Su
harto și doamna Tien Suharto.
De la palatul „Istana Merdeka".
înalții oaspeți români, însoțiți de
președintele Suharto și doamna Tien
Suharto, sosesc la reședința oficială
ce le-a fost rezervată pe timpul vi
zitei — „Wisma Negara".

PAGINA 4

SCINTEIA — marți 23 noiembrie 1982

VIZETA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA INDONEZIA
Toastul președintei ui
Nicolae Ceaușescu
rolului Organizației Națiunilor Uni
te. al altor organisme internaționale,
în soluționarea democratică a proble
melor complexe ale vieții internațio
nale.
După cum se știe, domnule pre
ședinte. în Europa s-au desfășurat și
se desfășoară mari manifestări îm
potriva războiului, pentru pace. Po
porul român s-a angajat și el cu toa
tă hotărirea pe această cale. Se poate
spune că, pentru a obține pacea,
pentru a înfăptui o nouă ordine eco
nomică, pentru făurirea unei lumi
mai drepte și mai bune este necesar
ca popoarele să aibă un rol mai hotărît, să-și impună mai ferm voința.
Aș dori să remarc cu multă satis
facție că, în problemele complexe
ale vieții internaționale. România și
Indonezia colaborează activ în orga
nismele internaționale. Această co
laborare pornește de la faptul că po
poarele noastre doresc pacea, doresc
să trăiască în libertate. în egalitate
și independență — ceea ce doresc,

(Urmare din pag. a III-a)

giuni intr-o zonă fără nici un fel de
arme nucleare, fără baze militare
străine.
Una din problemele grave care
preocupă astăzi întreaga omenire
este aceea a accentuării decalajelor
între țările bogate și sărace. Este
necesar să acționăm. în cadrul țări
lor în curs de dezvoltare, pentru în
tărirea solidarității și colaborării
acestor țări, pentru a da un nou im
puls tratativelor dintre țările în curs
de dezvoltare și țările dezvoltate în
vederea realizării noii ordini econo
mice internaționale.
în soluționarea tuturor probleme
lor este necesar să se asigure parti
ciparea. cu drepturi egale, a tuturor
națiunilor, indiferent de mărime sau
de orînduire socială. Acordăm o
mare însemnătate țărilor mici și mij
locii, mișcării țărilor nealiniate. De
asemenea, considerăm că este nece
sar să facem totul pentru creșterea

dealtfel, toate națiunile lumii. Sîntem convinși că și în viitor această
colaborare va avea un rol important
în soluționarea problemelor interna
ționale.
Aș dori să exprim încă o dată con
vingerea că vizita și convorbirile pe
care le avem vor deschide noi per
spective colaborării țărilor noastre. în
interesul ambelor popoare, al cauzei
păcii și colaborării internaționale, al
independenței fiecărei națiuni.
Cu această convingere, vă rog
să-mi permiteți să ridic paharul și
să toastez :
Pentru o colaborare tot mai trai
nică între România și Indonezia, in
tre popoarele noastre !
Pentru bunăstarea și fericirea po
porului indonezian prieten !
în sănătatea dumneavoastră, dom
nule președinte, și a doamnei
Suharto !
în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor. (Vii aplauze).

Conferirea unor înalte distincții
indoneziene și românești
mai înaltă distincție indoneziana.
Tovarășei Elena Ceaușescu i s-a
conferit ordinul „Cea mai remarcabi
lă fiică a țării", cu eșarfă.
Președintelui Republicii Indonezia,

Cu prilejul vizitei oficiale de prie
tenie în Indonezia, președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. i s-a conferit
..Steaua Republicii", cu ,eșarfă — cea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu
au primit pe ministrul afacerilor externe al Indoneziei,
Mochtar Kusumaatmadia, și soția sa

general Suharto, i-a fost conferit or
dinul „SteauaKRepublicii Socialiste
România" claw I, cu eșarfă, iar
doamnei Tien Suharto — ordinul
„Tudor Vladimirescu" clasa I.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu s-au întilnit cu Adam Malik,
vicepreședintele Republicii Indonezia,
și soția sa

Președintele Republicii Socialiste
România.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu s-au întilnit, luni dupăamiază — la palatul „Wisma Negara",
reședința ce le-a fost rezervată — cu
Adam Malik, vicepreședinte al Re
publicii Indonezia, și soția sa, care
au făcut o vizită protocolară înalților
oaspeți români.
Vicepreședintele Republicii Indo
nezia și soția au exprimat gratitudi

nea și fericirea lor de a avea
această întrevedere cu președintele
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu.
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială. în cadrul căreia au
fost abordate unele probleme actuale
internaționale. Subliniindu-se com
plexitatea vieții internaționale, în
mod deosebit gravele fenomene din
economia mondială, s-a relevat rolul
tot mai însemnat pe care trebuie

să-l joace țările în curs de dezvol
tare, țările nealiniate, solidaritatea
și acțiunea lor unită în direcția solu
ționării problemelor cu care este
confruntată omenirea, în interesul
și cu participarea tuturor popoarelor,
în acest sens, s-a evidențiat conlu
crarea pozitivă pe arena internațio
nală a României și Indoneziei, dorin
ța celor două țări de a o amplifica în
folosul ambelor popoare, al cauzei
destinderii, păcii și înțelegerii în lume.

Întîlniri de lucru
în cursul după-amiezii de luni,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și ttfvarășa Elena Ceaușescu au
primit pe ministrul afacerilor externe
al Indoneziei. Mochtar Kusumaatmadja, și soția sa, care au făcut o
vizită protocolară solilor poporului
român.

(Urmare din pag. I)

desfășurată de președintele Nicolae
Ceaușescu. a sentimentelor de prie
tenie nutrite, în pofida distanței
geografice, de poporul indonezian
pentru poporul român.
După cum este cunoscut, relațiile
dintre România și Indonezia au cu
noscut o evoluție pozitivă, ultimii
ani marcînd o intensificare a lor pe
plan politic, economic, tehnico-științific, al schimburilor comerciale și
în alte sfere de activitate. între
România și Indonezia există, de
asemenea, o bună colaborare în ca
drul O.N.U., al Grupului „celor 77".
în mișcarea de nealiniere, în alte
foruri internaționale, ambele țări
militînd pentru o politică de pace, de
destindere in întreaga lume, de largă
cooperare internațională bazată pe
respectarea principiilor deplinei ega
lități în drepturi, independenței și
suveranității naționale, pe dreptul
fiecărei națiuni la dezvoltare liberă
și independentă. Contactele la dife
rite niveluri, acordurile comerciale

Relevînd că este onorat de a fi
primit din nou de șeful statului nos
tru, de data aceasta cu prilejul vizi
tei oficiale în Indonezia, ministrul
afacerilor externe a subliniat impor
tanța deosebită a acestui eveniment
la nivel înalt pentru promovarea re
lațiilor de colaborare dintre cele două

și de cooperare economică încheiate,
alte înțelegeri realizate au creat ca
drul unei colaborări fructuoase, reci
proc avantajoase în domenii diverse,
reliefînd, in același timp, posibilită
țile existente peptru a se conferi
acestei conlucrări un dinamism spo
rit, o perspectivă mai largă, în inte
resul mutual, al aspirațiilor de
progres și bunăstare ale celor două
țări.
...Ora 9,00 — ora locală, ora 4,00 —
ora Bueureștiului. Aeronava prezi
dențială aterizează pe aeroportul in
ternațional „Hallim Perdanakusuma"
al capitalei indoneziene, împodobit
cu drapelele de stat ale României și
Indoneziei. Pe mari pancarte sînt
înscrise urări de bun venit adresate
președintelui Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
si tovarășei Elena Ceaușescu.
La coborîrea din avion, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu sînt întîmpinați cu
deosebită cordialitate de președintele
Indoneziei, Suharto, și de doamna

țări, inclusiv pe arena internațională.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
abordat. în discuția purtată cu mi
nistrul afacerilor externe, o serie de
probleme aflate în prezent în centrul
atenției opiniei publice mondiale,
subliniind necesitatea ca țările în
curs de dezvoltare, țările nealiniate

Tien Suharto, precum și de vice
președintele Adam Malik, cu soția.
Cei doi președinți iși string cu
căldură miinile. La rindui lor, to
varășa Elena Ceaușescu și doamna
Tien Suharto se salută cu cordialitate.
în semn de ales omagiu, potrivit

UN

să acționeze tot mai intens, tot mai
ferm pentru oprirea cursei înarmă
rilor, pentru lichidarea focarelor de
conflict pe calea tratativelor, pentru
promovarea cursului destinderii, pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice mondiale, făurirea unei lumi
mai drepte și mai bune.
zintă președintelui Nicolae Ceaușescu
și tovarășei Elena Ceaușescu pe
membrii suitei de onoare ce le-a fost
atașată pe timpul vizitei : ministrul
afacerilor externe, Mochtar Kusuma
atmadja, cu soția, ministrul secre
tar de stat Sudharmono, cu soția,

CĂLDUROS
LA

tradiției locale, două tinere indone
ziene și doi tineri indonezieni îmbrăcați în costume albe, selectați
dintre cei mai merituoși liceeni, oferă
tovarășului Nicolae Ceaușescu o
ghirlandă de flori de iasomie, iar
tovarășei Elena Ceatișescu un buchet
de splendide orhidee.
La scara avionului, președintele
Republicii Indonezia, Suharto, pre

în cursul dimineții de luni. Ion M.
Nicolae. viceprim-ministru al guver
nului, împreună cu Nicu Constantin,
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, a avut convor
biri cu Widjojo Nitisastro, ministru
coordonator pentru probleme econo
mice. financiare și industriale. A. R.
Suhud. ministrul industriei. Soedarsono Hadisapoetro. ministrul agricul
turii. Subroto. ministrul minelor și eCeaușescu și doamna Tien Suharto
urcă pe podiumul de onoare instalat
pe aeroport.
Sînt intonate imnurile de stat ale
României și Indoneziei. Concomitent,
se trag 21 de salve de artilerie.
• Ceremonia primirii oficiale conți-

„BUN SOSIT!"

JAKARTA

șeful protocolului de stat. Ahmad
Djumiril. cu soția, secretarul militar
al președintelui Indoneziei, mareșal
al aerului, Kardono, cu soția,. și
ambasadorul indonezian in țara
noastră, Mohamad Isnaeni, cu soția,
precum și pe guvernatorul orășului
Jakarta. Soeprapto. cu soția.
Președintele Nicolae Ceaușescu,
președintele Suharto, tovarășa Elena

nuă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
însoțit de președintele Suharto, salută
drapelele de stat ale României și
Indoneziei.
Are loc trecerea în revistă a gărzii
de onoare, alcătuită din reprezentan
ții a patru arme. Apoi, președintele
Nicolae Ceaușescu, însoțit de pre
ședintele Suharto, revine pe podiu
mul de onoare, unde primește salutul

nergiei. alti reprezentanți ai vieții
economice.
Pe agenda discuțiilor s-a aflat iden
tificarea de noi acțiuni de colabora
re economică, inclusiv cooperare in
dustrială. evidentiindu-se de ambele
părți existenta unor largi posibilități
în acest sens, dorința de a le con
cretiza.
în aceeași zi. ministrul afacerilor
externe al României. Stefan Andrei,
însotit de ambasadorul tării noastre

comandantului gărzii de onoare ali
niate pe aeroport.
Președintele Indoneziei prezintă, în
continuare. înalților oaspeți români pe
Amirmachmud. președintele parla
mentului, membri ai guvernului, alte
personalități civile și militare indo
neziene sosite în întîmpinare.
Sînt prezentați apoi șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la Jakarta.
Ambasadorul țării noastre, Ion
Cotoț. prezintă pe membrii Ambasa
dei române la Jakarta, care. împreună
cu familiile lor, fac o vibrantă pri
mire tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele iubit al țării, tovarășei
Elena
Ceaușescu.
Președintelui
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu le sint oferite frumoase
buchete de flori.
în încheierea . ceremoniei primi
rii oficiale, președintele Nicolae
Ceaușescu, președintele Suharto, to
varășa Elena Ceaușescu și doamna
Tien Suharto se îndreaptă spre salo
nul oficial. De aici, însoțiți de ceilalți
oaspeți români, de persoanele oficia

la Jakarta. Ion Cotoț, și Constantin
Mitea. consilier al președintelui Re
publicii. s-a întilnit cu ministrul afacerilor externe al Indoneziei,
Mochtar Kusumaatmadja.
Cu acest prilej s-a făcut un fruc
tuos schimb de opinii pe teme in
ternaționale. de interes comun, cu
privire la modalitățile de extindere
a conlucrării celor două țări în so
lutionarea problemelor actuale ce
confruntă omenirea.

le indoneziene venite la aeroport, se
îndreaptă spre Jakarta.
Bulevardele largi străbătute —
acum împodobite cu drapelele de stat
ale României și Indoneziei, cu por
tretele președintelui Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu, ale președintelui Suharto
Si doamnei Tien Suharto — oferă
imaginea unei capitale în plină dez
voltare.
Pe traseul străbătut de coloana oficială de mașini, escortată de motoci'cliști, mii și mii de cetățeni salută
cu cordialitate pe înalții oaspeți ro
mâni. Din loc în loc. mari grupuri de
copii indonezieni flutură stegulețe
românești și indoneziene. Pînă la
sosirea la reședința oficială rezervată
distinșilor oaspeți români — „Wisma
Negara" — asistăm la scene de caldă
simpatie, mărturii elocvente ale sen
timentelor de prețuire la adresa con
ducătorului României socialiste, cu
noscut și apreciat ca o personalitate
eminentă a vieții politice internațio
nale, de sinceră prietenie față de
poporul român.
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a primit delegația parlamentară egipteană

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu au plecat, duminică dimi
neața; în vizite oficiale de prie
tenie, în Indonezia — la invita
ția președintelui Republicii Indone
zia, general Suharto, și a doamnei
Tien Saharto — în Singapore — la
invitația
președintelui • Chengara
Veetil Devan Nair și a doamnei
Nair —■ și în Malayezia — la invi
tația maiestății sale Sultan Haji
Ahmad Shah Ibni Al-Marhum
Sultan Abu Bakar, suveranul Ma
layeziei, și a maiestății sale Tuanku
Hajjah Afzan Binti Tengku Muha
mmad, suverana Malayeziei.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu sint înso
țiți in aceste vizite de tovarășii Ion
M. Nicolae, viceprim-ministru al
guvernului, Stefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, Nicu Constantin,
adjunct al ministrului industriei
construcțiilor de mașini, Constantin
Mitea. consilier al președintelui Re
publicii, de alte persoane oficiale.
Noua solie de pace și prietenie
pe care șeful statului român o în
treprinde în aceste țări se înscrie
ca un moment de o deosebită im
portanță atît pe plan bilateral, cit
și internațional, ca o nouă contribu
ție la dezvoltarea și întărirea rela
țiilor de colaborare ale României cu
țările ce vor fi vizitate, la cauza
păcii și progresului tuturor națiuni
lor. Vizitele se înscriu, totodată, in
cronica bogată a bunelor relații ale
României cu țările în curs de dez
voltare, cu statele nealiniate, care
reprezintă factori importanți ai eco
nomiei și politicii mondiale.
Ceremonia plecării s-a desfășurat
ve aeroportul Otopeni. Deasupra saV .rului oficial erau arborate drape
lele partidului și statului, care în
cadrau portretul tovarășului Nicolae
Ceaușescu.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost
salutați cu deosebit’ respect, la
plecare, de tovarășii Constantin
Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu,
Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae
Constantin, Ion Dincă, Ludovic
Fazekas,
Alexandrina
Găinușe,
Petre Lupu, Paul Niculescu. Gheor-

ghe Oprea, Gheorghe Pană, Dumi
tru Popescu, Gheorghe Rădulescu.
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Miu Dobrescu, Petru Enache, Mihai Gere,
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea. Ana
Mureșan, Elena Nae, Constantin
Olteanu, Ion Ursu, Richard Winter,
Gheorghe Stoica, Manea Mănescu,
vicepreședinte al Consiliului de Stat,
Gheorghe Petrescu și loan Totu,
viceprim-minișțri ai guvernului.
Erau prezenți membri ai C.C. al
P.C.R., ai Consiliului de Stat, mi
niștri, conducători de instituții cen
trale, organizații obștești, personali
tăți ale vieții științifice și culturale,
generali.
Au fost de față Iqbal Hosain, am

basadorul Republicii Islamice Pa
kistan, Abdullah Basri Aspoor. în
sărcinat cu afaceri ad-interim al
Republicii
Indonezia, Shamsudin
Abdullah, însărcinat cu afaceri adinterim al Malayeziei, alți membri
ai acestor ambasade.
Numeroși oameni ai muncii din
întreprinderi și Instituții bucureștene au venit să salute pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa
Elena Ceaușescu la plecarea în aceas
tă nouă și importantă solie de pace și
prietenie. Ei le-au adresat, in numele
locuitorilor Capitalei, al întregului
nostru popor, un călduros „Drum bun“
si urări de deplin succes in vizi
tele ce le întreprind in Asia.

Cei prezenți și-au manifestat, în
același timp, prețuirea și profunda
recunoștință
față
de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care nu precu
pețește nici un efort in vasta acti
vitate ce o desfășoară pentru dez
voltarea și înflorirea patriei noastre,
pentru creșterea prestigiului și ro
lului României socialiste pe arena
mondială, pentru edificarea unei
lumi mai drepte și mai bune.
Un grup de pionieri au oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu, tovară
șei Elena Ceaușescu frumoase bu
chete de flori.
La ora 10.45 aeronava preziden
țială a decolat.

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI
Tovarășului TODOR

JIVKOV

Secretar general al C.C. al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Survolînd teritoriul Republicii Populare Bulgaria, îmi este deosebit de
plăcut să vă adresez un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, iar poporului bulgar vecin și prieten noi suc
cese în construcția societății socialiste, în dezvoltarea economico-socială a
patriei.
Cu deplină satisfacție pentru rezultatele recentei vizite pe care am efec
tuat-o in țara dumneavoastră, îmi exprim, și pe această cale, convingerea
că tradiționalele relații de prietenie și colaborare dintre partidele și țările
noastre se vor dezvolta tot mai mult, în spiritul înțelegerilor și hotăririlor
convenite împreună, spre binele popoarelor român și bulgar, in interesul
cauzei generale a socialismului, a colaborării, înțelegerii și păcii in Balcani,
în Europa și în lume.

Tovarășului SADDAM HUSSEIN
Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist,
Președintele Republicii Irak
Survolarea teritoriului Republicii Irak îmi oferă plăcutul prilej să vă
adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres,
prosperitate și pace pentru poporul irakian prieten.
Evocînd, cu plăcere, vizita efectuată în acest an în frumoasa dumnea
voastră țară, doresc să exprim, și cu această ocazie, dorința noastră ca, în
spiritul convorbirilor purtate împreună, al înțelegerilor la care am ajuns,
relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele, țările șl popoarele noastre
să cunoască o dezvoltare și amplificare continuă, atît pe plan bilateral, cit
și pe arena internațională, în lupta pentru destindere, independență, securitate
și pace in lume.

Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale General KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez — cu prilejul survolării teri
toriului Republicii Turcia — un salut cordial, precum și cele mai bune urări
de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului turc
prieten.
îmi exprim, și pe această cale, convingerea că, prin eforturi comune,
relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Turcia vor continua să
se dezvolte, pe multiple planuri, în interesul și spre binele celor două țări și
popoare, al cauzei înțelegerii, colaborării și păcii în Balcani, în Europa și în
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

eforturilor pentru instaurarea unei
păci globale, juste și durabile, în
Orientul Mijlociu.
în același timp, el a exprimat, în
numele său și al membrilor delega
ției, întreaga gratitudine pentru
întrevederea acordată, pentru posibi
litatea de a vizita țara noastră și de
a cunoaște nemijlocit realizările
poporului român.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a rugat să se transmită
președintelui Republicii Arabe Egipt
un salut călduros, iar poporului egip
tean cele mai bune urări de progres
și prosperitate.
în cursul întrevederii s-a exprimat
satisfacția pentru evoluția ascendentă
a relațiilor dintre România și Egipt,
contribuția hotărîtoare a președinților
celor două țări la întărirea* și extin
derea conlucrării româno-egiptene.
A fost relevată buna colaborare sta
tornicită între cele două state pe
plan politic, economic, cultural și in
alte domenii de activitate, apreciindu-se că există multiple posibilități
pentru dezvoltarea, în continuare, a
cooperării româno-egiptene în do
menii de interes reciproc, pentru lăr
girea și diversificarea schimburilor
comerciale, în folosul ambelor țări
și popoare, al cauzei păcii, destin
derii și înțelegerii internaționale. în
acest cadril, a fost evidențiat rolul
important al parlamentelor și parla
mentarilor din cele două țări în

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru amabilul dumneavoastră mesaj. Vă adresez, la
rindul meu, cordiale salutări și cele mal bune urări.
împărtășesc și eu dorința de a dezvolta în continuare relațiile de prietenie
și cooperare dintre țările noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU
.... -■

Președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, a primit, duminică di
mineață, delegația Adunării Poporului
a Republicii Arabe Egipt, condusă
de Soufy Abou Taleb, președintele
adunării, care, la invitația Marii
Adunări Naționale, efectuează o vi
zită oficială in țara noastră.
Din delegație fac parte Sayed
Zaki, vicepreședinte al Adunării
Poporului, președintele Asociației de
prietenie egipteano-română, Kamal
Ashazli, deputat, Mohammad Mahdi
Shouman, președintele Comisiei agri
cole a Adunării Poporului, William
Naguib Sifain, vicepreședinte al
Comisiei de irigații a Adunării
Poporului, Olfat Kamel, deputată.
La întrevedere au participat to
varășii Nicolae Giosan, președintele
Marii Adunări Naționale, Virgil
Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N.,
Margareta I-Iausser, secretar al
M.A.N.
A fost prezant ambasadorul Egip
tului la București, Mohamed Wafik
Hosny.
Conducătorul delegației a transmis
tovarășului «Nicolae Ceaușescu, po
porului român un salut călduros din
partea președintelui R. A. Egipt,
Mohamed Hosni Mubarak, împreună
cu cele mai calde mulțumiri și înalta
apreciere pentru neobosita activitate
și sprijinul permanent pe care
România, președintele el îl acordă

Alteței Sale Șeic ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFA
Emirul statului Bahrein
Cu ocazia survolării teritoriului statului Bahrein doresc să vă adresez
dumneavoastră- și poporului țării dumneavoastră un cordial salut prietenesc,
împreună cu cele mai bune urări de progTes, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru
_________________1__ __ _____ ____

•

Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu mulțumiri și recunoștință amabilul dumneavoastră mesaj
transmis cu prilejul survolării teritoriului Qatarului. Poporul și Guvernul
Statului -Qatar mi se alătură în a vă transmite cele mai bune urări de
sănătate și fericire personală, de progres continuu și prosperitate poporului
României.

KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI

Președintele
Republicii Socialiste România

Emirul Statului Qatar

Alteței Sale Șeic KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emirul statului Qatar
Survolînd teritoriul statului Qatar, doresc să vă. adresez un salut
prietenesc, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală,
de pace și prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră.

NICOLA^ CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale SPYROS KYPRIANOU

ii/-î’
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o
telegramă din partea tovarășului
Gyorgy Lâzăr, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Ungare, în care se spune: Survo-

lînd teritoriul Republicii Socialiste
România, vă transmit dumneavoastră
și poporului român un salut cordial.
Vă doresc noi succese în activitatea
dumneavoastră consacrată edificării
societății socialiste și prosperității
Republicii Socialiste România.

Președintele Republicii Cipru

Survolarea teritoriului Republicii Cipru imi oferă plăcutul prilej de a vă
adresa cele mai sincere urări de sănătate și fericire personală, de progres,
bunăstare și pace pentru poporul cipriot prieten.
Doresc să exprim, și cu această ocazie, dorința noastră de a dezvolta
continuu bunele relații de prietenie și colaborare româno-cipriote, .în inte
resul și spre binele popoarelor și țărilor noastre, al cauzei generale a des
tinderii, colaborării și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU

Alteței Sale Șeic ZAYED BIN SULTAN
AL-NAHAYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite
Survolind teritoriul Emiratelor Arabe Unite îmi falie o deosebită plăcere
să vă adresez un cordial salut prietenesc, împreună cu cele mai bune urări
de.sănătate și fericire, de progres, bunăstare și pace pentru poporul țării
dumneavoastră.

Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului HAFEZ AL-ASSAD
Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist,
Președintele Republicii Arabe Siriene

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Arabe Siriene doresc să vă
adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres,
prosperitate și pace pentru poporul arab sirian prieten.
Amintindu-mi cu plăcere de vizita efectuată în acest an în frumoasa
dumneavoastră țară, de convorbirile și înțelegerile la care am ajuns îm
preună, imi exprim și pe această cale convingerea că bunele relații de strînsâ
prietenie și rodnică colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre
vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică, in ihteresul și spre binele po
poarelor noastre, al cauzei păcii, independenței și securității in Orientul
Mijlociu și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei
Survolînd teritoriul Regatului Hașemit al Iordaniei. îmi face o deosebită
plăcere să vă adresez un cordial salut prietenesc și cele mai bune urări de
sănătate și fericire, de progres, bunăstare și pace pentru poporul iordanian
prieten.
Doresc să-mi exprim, și cu acest prilej, convingerea că, în spiritul
convorbirilor și înțelegerilor convenite in cursul întîlnirilor noastre, relațiile
de prietenie și colaborare româno-iordaniene vor cunoaște o dezvoltare
continuă, spre binele celor două popoare, al cauzei generale a colaborării,
destinderii și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Maiestății Sale FAHD IBN ABDULAZIZ AL SAUD
Regele Arabiei Saudite

Survolînd teritoriul Arabiei Saudite îmi este deosebit de plăcut să vă
adresez un salut cordial, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și
fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul saudit prieten.
,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului GIANI ZAIL SINGH
Președintele Republicii India
Imi face o deosebită plăcere să vă adresez, cu prilejul survolării teri
toriului Republicii India, un cordial salut prietenesc și cele mai bune urări
de sănătate și fericire, de progres și prosperitate pentru poporul indian
prieten.
Doresc să-mi exprim convingerea că relațiile tradiționale de strînsă
prietenie și cooperare reciproc avantajoasă statornicite între Republica So
cialistă România și Republica India vor cunoaște o continuă dezvoltare, spre
folosul deplin al popoarelor român și indian, al cauzei păcii, independenței
și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
'

Președintele
Republicii Socialiste România

TNcpIpntei Sale
Domnului JUNIUS RICHARD JAYEWARDENE
Președintele Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka
Survolind teritoriul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka îmi face
o deosebită plăcere să vă adresez un cordial salut prietenesc și cele mai
bune urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate pentru poporul
țării dumneavoastră.
Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că bunele ra
porturi de prietenie și colaborare dintre România și Sri Lanka se vor dez
volta continuu, atit pe plan bilateral, cit și pe arena internațională, in inte
resul popoarelor noastre, al cauzei păcii și destinderii în. întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Maiestății Sale Sultan HAJI AHMAD SHAH IBNI
AL-MARHUM SULTAN ABU BAKAR
Suveranul Malayeziei
Survolînd teritoriul țării dumneavoastră, doresc să vă adresez un salut
călduros, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de pro
gres și prosperitate pentru poporul malayezian prieten.
Aștept cu multă plăcere apropiata vizită pe care urmează să o fac în
țara dumneavoastră. încredințat că ea se va înscrie ca un moment important
în dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele
noastre. ■

NICOLAE CEAUȘESCU

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Președintele
Republicii Socialiste România

Vizita

delegației

parlamentare

egiptene
Delegația parlamentară egipteană,
condusă de Soufy Abou Taleb, pre
ședintele Adunării Poporului a Re
publicii Arabe Egipt, care, la invita
ția Marii Adunări Naționale între
prinde o vizită de prietenie în țara
noastră, a sosit luni la Timișoara.
împreună cu oaspeții egipteni, se
află Nicolae Giosan, președintele Ma
rii Adunări Naționale, Ilie Văduva,
vicepreședinte al Comisiei de politi
că externă și cooperare economică
internațională a M.A.N., și Mohamed
Wafik Hosny, ambasadorul Egiptului
la București.
Oaspeții egipteni au avut o între
vedere cu Cornel Pacoste, președin-
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11,00 Telex
11,05 Profesiunile cincinalului. Mineritul
la întilnirea cu tehnica modernă
11.25 Roman-foileton : „Docherii". Epi
soadele 3 și 4
12,20 Matineu de operă cu soprana San
da Șandru
*
12,40 Atenție la... neatenție ! Numitorul
comun al accidentelor : neglijența
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Viața școlii
16.25 Clubul tineretului. Serbările „Scînteii tineretului*'
17,00 Cabinet profesional. Noi tehnologii
în exploatarea rețelelor electrice
de joasă tensiune
17,30 Consultații în sprijinul învățămîntului politico-ideologic. Concepția
Partidului Comunist Român, a se
cretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, privind rolul agriculturii în dezvoltarea econo-

tele Consiliului popular județean Ti
miș, în cadrul căreia au fost evocate
preocupările actuale și de perspectivă
privind dezvoltarea economică și so
cială a județului, precum și bunele
relații statornicite între tarile și po
poarele noastre. în spiritul înțelege
rilor stabilite la cel mai înalt nivel,
în timpul șederii la Timișoara, parla
mentarii egipteni au vizitat întreprin
derea ,.Electrotimiș“, întreprinderea
„1 iunie“, expoziția realizărilor eco
nomice ale județului Timiș, așeză
minte social-culturale.
Seara, președintele consiliului popu
lar județean a oferit un dineu în
cinstea oaspeților.
(Agerpres)
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miei românești. Sarcinile actuale
ale înfăptuirii noii revoluții agra
re în țara noastră
1001 de seri
închiderea programului
Telejurnal 0 Angajare, spirit revo
luționar. Să întîmpinăm Conferin
ța Națională a partidului cu noi și
rodnice fapte de muncă
Voi visa o stea. Moment muzical
cu Violeta Andrei
Actualitatea economică
4
Teatru TV : „Personalitate pentru
concurs", de Corneliu Marcu. în
distribuție :
Costel
Constantin,
Cornel Coman, Petre Gheorghiu,
Olga Bucătaru, Draga Olteanu-Matei, Jana Gorea, N- Gr. Bălănescu,
Ovidiu Iuliu Moldovan, Mihai Mereuță, Matei Alexandru, Constan
tin Diplan.
Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal B Angajare, spirit re
voluționar. Să întîmpinăm Confe
rința Națională a partidului cu noi
și rodnice fapte de muncă
20,30 Salonul TV al artelor plastice
21,10 Mic dicționar de operă șl balet
Litera G (II)
22,00 Telejurnal

intensificarea și Întărirea conlucrării
româno-egiptene pe multiple planuri.
Abordîndu-se probleme actuale ale
situației politice internaționale, a
fost exprimată voința României și
Egiptului de a acționa pe mai departe
pentru oprirea cursului spre încor
dare și conflict, pentru rezolvarea
problemelor litigioase dintre state pe
cale politică, prin tratative, pentru
reluarea și continuarea politicii de
destindere, colaborare șl respect al
independenței naționale, pentru asi
gurarea unui climat de pace, secu
ritate și înțelegere intre națiuni.
în legătură cu situația din Orien
tul Mijlociu, s-a subliniat importanța
intensificării acțiunilor politice și
diplomatice pentru soluționarea prin
tratative a situației din zonă, pentru
instaurarea unei păci globale, juste
și durabile, bazată pe retragerea
Israelului din toate teritoriile arabe
bmpate m urma războiului din 1967,
pe recunoașterea dreptului poporului
palestinian la autodeterminare, in
clusiv la constituirea unui stat inde
pendent propriu, pe asigurarea inte
grității, suveranității și securității
tuturor statelor din regiune. Totodată,
s-a relevat necesitatea de a se acționa
pentru retragerea trupelor israeliene
din Liban, pentru garantarea integri
tății și independenței acestei țări.
întrevederea s-a desfășurat intr-o
atmosferă cordială.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale — a 39-a
aniversare a proclamării independen
ței de stat a Republicii Liban — am
basadorul acestei țări la București,
Samih El-Baba, a oferit luni o re
cepție.
Au participat loan Totu, viceprimministru al guvernului, Maxim
Berghianu, ministrul muncii. Ion
Stănescu, ministru, șeful Departa
mentului pentru construcții în străi
nătate, Maria Groza, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Paula
Prioteasa, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, reprezentanți
ai conducerii unor instituții centrale,
oameni de cultură și artă, ziariști.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice acreditați în țara noastră,
alți membri ai corpului diplomatic.

★

O expoziție de pictură și grafică
din Siria s-a deschis, luni, sub egida
Uniunii artiștilor plastici, la Galeria
„Căminul Artei“ din Capitală. Lucră
rile prezentate, ai căror autori apar
țin tuturor generațiilor de creatori si
rieni contemporani, ilustrează di
versitatea curentelor și orientărilor
artistice existente in arta plastică din
Siria. Trăsăturile definitorii ale crea
ției plastice siriene, contribuția
schimburilor cultural-artistice la mai
buna cunoaștere și apropiere recipro
că au fost relevate în alocuțiunile
rostite de pictorul Gheorghe Angliei,
secretar al Uniunii artiștilor plastici,
și Mohammad Fateh, atașat cultural
al Ambasadei Siriei la București.
La vernisaj au participat membri
ai conducerii U.A.P., artiști plastici,
alți oameni de artă și cultură, un
numeros public.
Au fost prezenți Hayssam Barakat,
ambasadorul Republicii Arabe Si
riene Ia București, precum și șefi ai
altor misiuni diplomatice acreditați
în țara noastră și membri ai corpu
lui diplomatic.
(Agerpres)

INDUSTRIA
JUDEȚULUI
MARAMUREȘ

Angajamentul
anual
la producția
netă - realizat
Industria județului Maramureș
și-a depășit cu 174,9 milioane lei
planul la producția netă pe anul
1982, realizînd astfel angajamen
tul asumat pe întregul an la acest indicator. De la începutul
anului, în industria județului
s-au produs suplimentar aproape
300 tone zinc in concentrate, 286
tone Cupru în concentrate, 2 200
metri cubi cherestea, peste 800
tone utilai minier și terasier,
mașini-unelte în valoare' de 20
milioane lei. 12 000 metri cubi
agregate de balastieră, confecții
in valoare de 37 milioane lei,
128 000 metri pătrati țesături și
alte produse. Oamenii muncii
maramureșeni sînt hotăriți ca
pînă la finele anului să-și spo
rească în mod substantial reali
zările înregistrate în producție,
pe care ei le dedică apropiatei
Conferințe Naționale a partidu
lui. (Gheorghe Susa).

Direcția drumuri
din M.T.Tc. comunică :

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 23
noiembrie, ora 20 — 26 Noiembrie, ora
20. In țară : Vremea va fi în general
frumoasă și caldă, cu cerul variabil.
Frecvent se va produce ceață și izolat
burniță. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat, cu intensificări de scurtă du-

rată în zonele de munte. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 5
și plus 5 grade, mai coborîte în estul
Transilvaniei’ iar cele maxime între 6
și 16 grade, local mai ridicate. în Bucu
rești : Vremea va fi în general frumoa
să și caldă, cu cer variabil. Se va
produce ceață, îndeosebi seara și di
mineața. Vîntul va sufla slab pînă la
moderai. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între minus 3 și zero grade,
Iar cele maxime între 12 și 15 grade.
(Ileana Mihăilă, meteorolog de serviciu).

Datorită unor lucrări ce se efec
tuează pe drumul național nr. 6 intre
Strehaia și Drobeta-Turnu Severin in
zona km 298 plus 100 la Ciochifa,
circulația se va închide in ziua de
23 noiembrie a.c. între orele 8—11.
In această perioadă circulația va fi
deviată pe DN 67 A Strehaia—Broșteni și DN 67 Broșteni—DrobetaTurnu Severin, traseu în întregime
asfaltat.
(Agerpres)
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baza măsurilor luate, uzina poate funcționa 36 de zile
energie economisită, dar rezervele sînt mult mai mari

întreprinderea „UNIO“-Satu Mare
este cel mai mare consumator de
energie din județ. Este și firesc ca
aici să se caute și să se pună în va
loare cele mai mari resurse de eco
nomisire a energiei și combustibililor.
Iată de ce, în cursul acestor zile, am
urmărit cum își desfășoară activita
tea comisia energetică. O primă con
statare : membrii comisiei, muncitori
și specialiști — numărul lor se ridică
la 32 — au pornit la lucru, cum se
spune, cu dreptul. Argumente 2 Nu
meroase.
Inginerul Cornel Pop, șeful servi
ciului mecano-energetic, ne-a Înfăți
șat un prim program de măsuri ela
borat de comisie — va urma, în
aceste zile, un altul mai cuprinzător
și detaliat — din care am reținut cu
prioritate măsurile care au și început
să prindă viață. Una din aceste mă
suri constă în înființarea unui dispe
cerat energetic ai întreprinderii care
urmărește riguros, ceas de ceas și zi
de zi, încadrarea în cota de energie
repartizată, reglînd distribuirea ener
giei în secții în raport de solicitările
reale ale producției. Cu ajutorul con
toarelor și ampermetrelor, dispecera
tul realizează controlul strict asupra
consumului de energie în fiecare sec
ție și schimb, consemnînd rezultatele
in diagrame — pe care directorul
uzinei le urmărește zilnic.
Operativ, pe baza unor asemenea
constatări, s-a trecut la o mai echi
librată încărcare cu sarcini de pro
ducție a schimburilor, în special pe
seama „descărcării" schimbului II —
cînd este perioada de vîrf de consum
de energie pe țară — și „încărcării"
corespunzătoare a schimbului III.
Discutată cu muncitorii, măsura a fost
aplicată imediat. De asemenea, și

programul de încălzire a halelor de
producție a fost fixat tot în afara
vîrfului de sarcină. Se realizează ast
fel o economie de putere la orele de
vîrf — adică între orele 17 și 22 —
de 800 KW. O altă măsură : oprirea
iluminatului general în pauzele de
lucru și la preluarea schimburilor se
soldează zilnic cu o economie de
1 200 kWh.
O parte importantă — și cum se
va vedea și fructuoasă — din activi
tatea comisiei o reprezintă acțiunile
de control sistematic în secții privind
modul in care sînt aplicate și respec
tate măsurile de economisire severă
a energiei. Se descoperă' cu prilejul
acestor controale chiar rezerve în
semnate de reducere a consumurilor
energetice. Cum a fost cazul petrecut
chiar in ziua cînd ne-am aflat în
uzină, cînd comisia a descoperit la
secția turnătorie un cuptor cu induc
ție aflat sub tensiune, dar nu pentru
a produce fontă, ci doar pentru a
menține o anumită vreme o rezervă
de metal topit. Maistrul Vasile Hoțea,
șeful secției, și-a asumat pe loc răs
punderea față de risipa de energie.
Imediat s-a trecut la aplicarea mă
surilor stabilite de comisie, lăsîndu-se
în regim de conservare unul din cele
două cuptoare cu inducție — fiind
suficient doar unul pentru produce
rea fontei nodulare. O măsură care
se soldează cu o economie, pînă la
primăvară, de 300 000 kWh pe lună.
Adică necesarul pentru alimentarea
producției uzinei pe aproape 3 zile.
Am urmărit într-o acțiune inopi
nată de control pe doi membri ai co
misiei — inginer Cornel Pop și ing.
Ladislau Bokor, șeful biroului ener
getic — în cadrul secției 230 meca
nisme. N-au intrat bine în secție că

au și depistat o sursă de risipă de
energie : două mptostivuitoare func
ționau fără rost, în gol, consumînd
motorină. Neglijența celor doi motostivuitori risipitori s-a soldat, pe loc,
cu diminuarea retribuției pe luna in
curs și cu un avertisment adresat
responsabilului de transport din
secție.
— Din păcate, ne spune inginerul
L. Bokor, în întreprindere se mai gă
sesc surse de risipă, în special deter
minate de funcționarea în gol a ma
șinilor. Cauza ? Indisciplina tehnolo
gică, insuficienta muncă politico-educativă desfășurată în rindul muncito
rilor. Fiecare muncitor, fiecare om
din uzină trebuie să fie conștient că
de fiecare din ei depinde realizarea
unor Importante economii de energie.
Semnalez în special risipa care se
face în secțiile 230, 240, 150, 160, 170,
180, 190. Noi am calculat că numai
măsurile principale luate recent pen
tru reducerea consumurilor energe
tice se vor solda cu economisirea
unei cantități de energie echivalentă
cu cea necesară pentru asigurarea
producției uzinei timp de 3G de zile
dintr-un an. Dar dacă am mai pune
la socoteală și risipa ce se face nu
mai prin faptul că nu puțini munci
tori uită să apese un simplu buton
pentru a opri mașina ca să nu func
ționeze în gol, numărul de kWh eco
nomisiți ar fi cu mult mai mare.
Subscriem acestei aprecieri. Stă în
puterea organizațiilor de partid, a
întregului colectiv din întreprindere
să înlăture orice formă de risipă, să
pună în valoare noi surse de econo
misire a energiei.

• SPORT ® SPORT • SPORT @ SPORT
Actualitatea la fotbal

Octav GRUMEZA
corespondentul

„Scinteii"

-o importantă sursă
de economisire a energiei
Instalații, tehnologii, soluții tehnice
propuse spre generalizare
Din investigațiile întreprinse în mai multe unități economice a rezultat
că. adeseori, resursele energetice refolosibile sînt irosite din cauză că
mu au fost găsite cele mai potrivite soluții de valorificare. în același
timp. în institute de cercetare sau proiectare. în alte întreprinderi cu
profile tehnologice înrudite au fost create anumite instalații care, permit
utilizarea eficientă a energiei refolosibile. In dorința de a face cunoscute
asemenea realizări, pentru a fi preluate in cit mai multe unităti din
economie, ziarul ..Scinteia" își propune să le prezinte în paginile sale,
cei interesați puțind lua direct legătura cu unitățile respective.

Arzător cu autorecuperare
pentru cuptoare industriale sau cazane
Noul tip de arzător pentru gaze
naturale este astfel conceput îneît
utilizează căldura gazelor arse pen
tru preîncălzirea aerului de combus
tie. în esență, principiul de funcțio
nare este următorul : înainte de a
se amesteca cu gazul, aerul de com
bustie trece de-a lungul unui perete
despărțitor cu aripioare ; de partea
cealaltă a peretelui circulă in contracurent gazele arse aspirate spre
coș din camera cuptorului.
Generația inițială a acestui tip de
arzător a fost proiectată și executa
tă in cadrul Institutului de cerce
tări științifice și inginerie tehnologi
că pentru sectoare calde București.
Mai recent, arzătorul, sub denumirea
AGREC-S. a fost reproiectat de Cen
trul de cercetări pentru gaz metan
Mediaș, execuția fiind asigurată de
uzina de gaz metan din aceeași lo
calitate.
Eficienta tehnlco-economică a acestui tip de arzător este multiplă,
în comparație cu arzătoarele clasice.
Astfel, prin preluarea a circa 30 la
sută din căldura gazelor arse (care
reprezintă 40 la sută din căldura
dată de arderea gazului metan în
cuptor) se reduce cu circa 12 la sută

consumul de combustibil pentru aceilași efect termic. Intr-un an, la un
singur cuptor se pot economisi astfel
circa 54 tone combustibil convențio
nal. De asemenea, dispare necesita
tea izolării conductei de trecere a
aerului preîncălzit de la recupera
torul clasic, construcția este simplă,
deci fără o tubulatură complexă și
dispozitive de reglare, iar pierderile
de căldură sînt mult diminuate. Un
alt avantaj este cel al dispariției
necesității de compensare a variații
lor temperaturii aerului si deci al
ieglării permanente a raportului de
ardere. Corect care, la sistemele cla
sice. pune probleme tehnice dificile.
Si. în fine, cheltuielile pentru pro
curarea și instalarea noului tip de
arzător sînt de două ori și jumătate
mai reduse decît în cazul sistemului
clasic de recuperare.
Practic, acest tip de arzător cu
autorecuperare ar trebui folosit la
toate cuptoarele cu gaz metan, in
clusiv la cele de tratament termic
— unde un recuperator clasic nu se
poate utiliza, nefiind rentabil.

Comellu CĂRLAN

Pompă de căldură pentru încălzirea locuințelor

Sola de comandă a centralei electrice de termoficare din Zalău. Maistrul-șef de tură Baidoc Adrian
atenție parametrii de funcționare ai cazanului care utilizează combustibil solid

urmărește cu

Un colectiv de specialiști de la
Combinatul de fibre sintetice Iași,
format din inginerii Dan Costache,
Vasile Tistu și Radu Chipcea, au
conceput si realizat o pompă de
căldură cu absorbție de bromură de
litiu care are capacitatea de a pro
duce 5 gigacalorii pe oră. Instalația
pune în valoare căldura reziduală
din apa industrială utilizată în com
binat. care înainte se pierdea în
turnurile de răcire. Principiul func
tional are la bază evaporarea apei
în vid, absorbția vaporilor formați
din soluția brom-litiu, reconcentrarea
prin fierbere a soluției cu ajutorul
aburului industrial. •
Pompa de căldură de ia Combina
tul de fibre sintetice Iași este con
cepută pentru a prepara cantitatea
de apă caldă menajeră necesară pen
tru circa 5 000 de apartamente și în
călzirea pe timp friguros a circa
1 500 de apartamente
Cit de eficientă este asigurarea pe
această cale a energiei termice ? In
stalația costă 3,5—4 milioane lei. față

de numai 1,5 milioane lei cit repre
zintă costul unei pompe cu compre
sie. dar este de opt ori mai puter
nică. Astfel, prin economisirea într-un an a 1 800 tone combustibil
convențional, cheltuielile de Investiții
se recuperează integral.
Ne-am referit la un tip de pom
pă. Dar. pe același principiu, autorii
mai sus menționați au pus în lucru
încă două variante de pompe, de 2.5
și 10 gigacalorii pe oră. De aseme
nea. se studiază posibilitatea utili
zării altor forme de resurse energe
tice refolosibile în locul aburului in
dustrial.
O precizare pentru unitățile intere
sate în procurarea unor asemenea
pompe de căldură : Combinatul de
l'ibre sintetice Iași' pregătește produ
cerea în anul 1983 a trei variante de
pompe : de 2,5. de 5 și de 10 giga
calorii pe oră.

Manole CORCACI
corespondentul
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URGENȚE ALE ACESTOR ZILE ÎN AGRICULTURĂ:
® Terminarea arăturilor și pregătirea terenurilor pentru
însămînțările de primăvară

Odată cu terminarea arăturilor
La C.A.P. Munteni Buzău, inginerulșef, Mihai Popescu, ne relata : „In
anul 1983 vom cultiva 250 hectare
sfeclă de zahăr. Pe această suprafa
ță noi am administrat 6 000 tone
gunoi de grajd. După executarea
arăturii adinei de toamnă am discuit
și nivelat fiecare solă. în așa fel incit
în primăvară să intrăm direct cu
semânătorile în brazdă".
Și la C.A.P. Balaciu, cele 150 hec
tare ce vor fi înșămînțate în primă
vară cu sfeclă de zahăr sînt pregăti
te de pe acum. Cu toate că planul la
producția de sfeclă a fost îndeplinit
și depășit, ingiqerul-șef, Ionel Neagu,
nu-și ascundea nemulțumirea față de
cele 38 000 kg realizate la hectar.
„Sînt conștient că potențialul pămîntului este mult mai mare — ne spune
el. Totul depinde de modul în care
îl muncim și îl ajutăm să producă,
în afara cantităților de îngrășăminte
naturale administrate pe cele 150
hectare ce vor fi însămînțate cu
sfeclă de zahăr, imediat ce solul va
îngheța vom trece la fertilizarea cu
fosfor și potasiu. în zona noastră.
45 000 kg sfeclă de zahăr la hectar
trebuie să devină o producție
normală".
Pregătirea suprafețelor ce vor fi
Însămînțate în prima urgență în ju
dețul Ialomița se află în plină des
fășurare. Dar în timp ce oamenii din
cooperativele cu producții mari —
între 35 000—42 000 kg sfeclă de za
hăr la hectar — sînt nemulțumiți de

producția obținută și fac totul pentru
ca în anul viitor recoltele să fie mult
mai mari, în cele care au realizat
doar 15 000—20 000 kg sfeclă de za
hăr la hectar — Bordușani, Cegani,
Adîncata, Jilavele, Armășești, Bordușelu — nu se întreprinde mare lu
cru. Mai mult chiar, unii ingineri
agronomi se rezumă să găsească mo
tive pentru a amina o lucrare sau
alta.
în județul Ialomița. în această pe
rioadă, se fac pregătiri nu numai
pentru culturile ce vor fi însămînța
te în prima urgentă și care vor ocu
pa peste 30 000 hectare, dar și pen
tru suprafețele prevăzute a se culti
va cu porumb ce urmează să producă
în anul care vine 20 000 kg boabe la
hectar. Aceste suprafețe sînt am
plasate pe terenurile amenajate pen
tru irigat sau cu aport freatic și cu
un potențial productiv ridicat. în
această perioadă, pe solele destinate
porumbului se transportă peste
500 000 tone gunoi de grajd.
Socotim că aceste eforturi se vor
materializa în producții mari, pro
ducții pe care Bărăganul ialomițean.
renumit grînar al țării, cu oamenii
lui harnici, este dator să le producă,
punînd astfel mai bine în valoare
posibilitățile de care dispune fiecare
unitate agricolă.

Mihal V1ȘOIU
corespondentul

; Mijloace suplimentare pentru
transportul porumbului la bazele
de recepție

mureș

se asigură fertilizarea terenurilor
în județul Ialomița au mal rămas
de executat arături adinei de “toamnă
doar pe 12 000 hectare. Cele mai
mari .suprafețe de arat, între 1 000 și
1 500 hectare, sînt în consiliile agro
industriale Sinești, Condeești, Cocora și Făcăeni. Pentru terminarea
grabnică a acestei lucrări, comanda
mentul județean pentru agricultură a
dispus trimiterea în ajutorul acestor
unităti a unui însemnat număr de
tractoare cu pluguri, precum și de
utilaje pentru eliberarea de coceni a
suprafețelor. Toate tractoarele repar
tizate la arat în cooperativele agrico
le Condeești, Bărcăneștl și Vlădeni
lucrează in schimburi prelungite,
astfel incit în cel mult două zile în
treaga suprafață să fie arată.
în unitățile agricole in care s-a
încheiat executarea arăturilor adinei,
cum sînt cele din consiliile agroin
dustriale Grivița, Țăndărel, Balaciu,
Cosîmbești, Fetești,. Urziceni, Slobo
zia și Horia, a început pregătirea te
renului pentru culturile care vor fi
însămînțate în primăvară, in prima
urgență : sfeclă de zahăr și furajeră,
lucemă, legume și mazăre. Pe aceste
sole s-au administrat îngrășăminte
organice și s-a pregătit terenul prin
discuire și nivelare. în cooperativele
agricole din Smirna, Balaciu. Mun
teni Buzău, Miloșești, Gheorghe Doja,
Grindu, Drăgoești și Sudiți, majori
tatea suprafețelor destinate sfeclei de
zahăr au fost fertilizate cu gunoi de
grajd înaintea executării ogoarelor.

• Ieri, Ia București, s-a efectuat
tragerea la sorți a „16“-imilor „Cupei
României" Ia fotbal, fază a competi
ției la care participă, alături de 11
divizionare C, 2 divizionare B și o
echipă din campionatul județean
(Auto Timișoara), și cele 18 formații
de divizia A.
Iată programul meciurilor: Sportul
studențesc — Portul Constanța ; Pe
trolul Ploiești — Sportul muncitoresc
Caracal ; F.C. Bihor — Silvana Cehul
Silvaniei ; Steaua București — Me
talul Rădăuți ; Politehnica Timișoara
— Metalul Sighișoara ; Corvinul Hu
nedoara — Chimia Brazi ; S.C. Bacău

„Scinteii"

Preocuparea de bază a lucrătorilor
din agricultura județului Mureș este
acum livrarea porumbului la fondul
de stat. Cum decurge această ac
țiune ? O primă constatare : au fost
livrate toate cantitățile prevăzute
pentru fabricile de nutrețuri combi
nate. Din păcate, la livrările la fon
dul de stat se înregistrează încă rămineri în urmă. Pînă in seara zilei
de 21 noiembrie, unitățile agricole au
transportat la bazele de recepție
44 706 tone porumb, adică 75 la sută
din cantitățile prevăzute pentru fon
dul de stat.
O analiză a modului în care de
curge această acțiune relevă mari
diferențe între realizările diferitelor
cooperative agricole. Astfel, coopera
torii din Iclănzel au livrat la fțmdul
de stat, peste prevederile contrac
tuale. 190 tone de porumb. Alte coo
perative agricole, cum sînt cele din
Păingeni, Dedrad. Șăulia de Cîmpie.
Petrilaca. Chiheru. Cecălaca. Cuci și
altele, au transportat la bazele de re
cepție întreaga cantitate de porumb
prevăzută. De asemenea, ultimele
cantități de porumb prevăzute la fon
dul de stat sînt livrate acum și din
cooperativele agricole Iernut. Pogăceaua și Sărmașu.
Din păcate. într-o serie de unități
agricole livrările la fondul de stat
sint mult întîrziate. Este cazul coo
perativelor agricole Găiești, care a
livrat doar 384 tone din 476 tone pla
nificate ; Troița — 77 tone din 203

tone ; Gălățeni — 248 tone din 380
tone ; Văleni — 146 tone din 229
tone ; Corunca — 60 tone din 386
tone. De asemenea, cooperativele
agricole Filea și Reghin, precum și
unitățile din consiliile agroindustriale
Luduș și Timăveni intîrzie transpor
tul porumbului la bazele de recepție.
în ultimele zile, comitetul jude
țean de partid a întreprins măsuri
hotărite pentru recuperarea rămînerilor în urmă, astfel ca toate unită
țile agricole să-și onoreze integral
obligațiile contractuale. în acest scop
s-a asigurat suplimentar un mare
număr de mijloace de transport, eli
berate odată cu încheierea altor
lucrări agricole de toamnă. Totodată,
au fost luate măsuri operative de
regrupare a utilajelor de încărcat
mecanic și de organizare a unor for
mații complexe, care au fost dirijate
spre consiliile în care transportul
produselor contractate a întirziat.
Acolo unde, din diferite motive, nu
sint create condiții pentru transpor
tul direct la bazele de recepție, po
rumbul a fost dat în custodia unită
ților cu condiții bune de depozitare,
urmind ca. în zilele care urmează,
pe măsură ce se vor asigura mijloa
cele de transport necesare. întreaga
cantitate de porumb să ajungă la ba
zele de recepție.

Gheorțjhe GIURGIU

corespondentul

„Scinteii"

— Minerul Moldova Nouă ; F.C. Con
stanța — Letea Bacău ; F.C. Bra
șov — Șoimii Lipova ; F.C. Argeș —
Universitatea Cluj-Napoca; C.S. Tîrgoviște — Tractorul Brașov ; Chimia
Hm. Vîlcea — Celuloza Piatra Neamț;
Jiul Petroșani — Auto Timișoara ;
F.C. Olt — Progresul Vulcan Bucu
rești ; Dinamo București — Politeh
nica Iași ; Universitatea Craiova —
A.S.A. Tg. Mureș.
Meciurile se dispută în ziua de 23
februarie. Gazde vor fi echipele de
categorie inferioară, iar partidele
dintre divizionarele A se vor desfă
șura pe terenuri neutre.

Fotbal în „A” și „B”
• In penultima etapă a turului, a
i 16-a a campionatului diviziei A la
fotbal, s-au înregistrat citeva rezul
tate mai puțin așteptate. De remar
cat, de asemenea, numărul mare de
goluri înscrise în această etapă : 35.
Iată rezultatele : Steaua — Univer
sitatea Craiova 1—3 (1—2) ; F.C. Bi
hor Oradea — Politehnica Iași 1—1
(1—0) ; C.S. Tirgoviște — Chimia Rm.
Vîlcea 6—1 (4—0) ; F.C.M. Brașov —
Jiul Petroșani 3—0 (1—0) ; Dinamo
București — S.C. Bacău 3—1 (1—1) ;
Politehnica Timișoara — F.C. Con
stanța 4—0 (1—0) ; Petrolul Ploiești
— F.C. Argeș 1—2 (0—0) ; Corvinul
Hunedoara — A.S. Tg. Mureș 5—0
(2—0) ; F.C. Olt — Sportul studen
țesc 1—2 (0—0).
In clasament conduce Dinamo —
24 puncte, urmată de Sportul studen
țesc — 24 p, Universitatea Craiova
— 20 p, Corvinul — 20 p, F.C. Ar
geș — 19 p, Steaua — 19 p etc.
«,
Miercuri, 24 noiembrie, sînt pro
gramate 8 din cele 9 întîlniri ale ce
lei de-a 17-a etape, partida Univer
sitatea Craiova — C. S. Tirgoviște
urmind să se dispute anul viitor
(înaintea începerii returului), întrucit

în acea zi echipa craioveană joacă la
Bordeaux în Cupa U.E.F.A., turul III.

® Rezultate înregistrate în etapa a
15-a din campionatul diviziei B la
fotbal : seria I : C.S.M. Suceava —
Prahova Ploiești 1—0; Gloria Bistrița
— Ceahlăul Piatra Neamț. 1—0 ; Mi
nerul Gura Humorului — Unirea Di
namo Focșani 2—1 ; Dunărea C.S.U.
Galați — Gloria Buzău 2—1 ; Dună
rea Călărași — C.S.M. Sf. Gheorghe
2—0 ; seria a II-a : Unirea Alexan
dria — Dinamo Victoria București
2—2 ; Carpați Mîrșa — Metalul Bucu
rești 3—2 ; Rapid București — Lucea
fărul București 5—1 ; I.P. Alumirt ț
Slatina — Autobuzul București
Progresul-Vulcan București — C.S.M.
Drobeta-Turnu Severin 1—0 ; Auto
matica București — Rova Roșiori
1—0 ; Seria a IlI-a : Armătura Zalău
— Universitatea Cluj-Napoca 2—0 ;
Olimpia Sătu Mare — Rapid Arad
2— 1 ; F.C. Baia Mare — U.M. Timi
șoara 6—0 ; C.S.M. Reșița — U.T.
Arad 1—1 ; Metalurgistul Cugir —
Aurul Brad 0—1. în clasamentele ce
lor trei serii conduc Dunărea C.S.U.
Galați, Rapid București și, respectiv,
U.T. Arad.

în citeva rînduri
• începînd de astăzi și pînă du
minică, sala sporturilor din Buzău va
găzdui jocurile celei de-a 21-a ediții
a competiției internaționale masculi
ne de handbal „Trofeul Carpați". în
prima zi a turneului, cu începere de
la ora 15,15, se vor desfășura urmă
toarele partide : România — Româ
nia (B) ; U.R.S.S. — Ungaria și
R. D. Germană — Polonia.
• într-o partidă demonstrativă de
tenis desfășurată ia Vancouver, ame
ricanul Jimmy Connors l-a învins cu
6—2. 5—7, 6—4 pe suedezul Bjdrn
Borg. întîlnirea a fost urmărită de
16 000 de spectatori.
• In sezonul viitor, 1983—1984,
Federația vest-germană de fotbal va
experimenta o nouă măsură în
Bundesliga, menită să contribuie la

creșterea sportivității pe terenurile
de joc, lipsa fair-play-ului în multe
partide ducind la scăderea îngrijoră
toare a numărului spectatorilor. In
cadrul unei conferințe a președinți
lor cluburilor din prima divizie, or
ganizată la Frankfurt pe Main, s-a
hotărît ca, din campionatul următor,
arbitrul să aibă posibilitatea elimină
rii pe un termen de 10 minute a
fotbaliștilor ce se fac vinovați de
gesturi nesportive. Această măsură
a fost utilizată în trecut în catego
riile inferioare, dind rezultate nota
bile, ceea ce a determinat introdu
cerea ei în prima ligă. Se mențin
cartonașul galben, pentru infracțiuni
mai puțin grave, ca și cel roșu — acordat de conducătorul jocului pentru
încălcări grave ale regulamentului.

Cu privire la unele măsuri pentru creșterea producției
și îmbunătățirea aprovizionării populației
cu săpun și detergenți
Analizînd modul de aprovizionare;
a populației cu săpun de toaletă, de
rufe și detergenți. Consiliul de Mi
niștri a stabilit măsuri de îmbunătă
țire a activității de producție și des
facere pentru aceste produse, astfel
îneît să se asigure populației, prin
unitățile comerțului de stat, cantită
țile și sortimentele necesare de săpun
și detergenți.
Prin măsurile luate, Consiliul de
Miniștri a stabilit obligația pentru
toate întreprinderile producătoare să
realizeze producții în conformitate
cu sarcinile de plan și să asigure o
livrare ritmică a acestora.
De asemenea, constatîndu-se că
prețurile actuale nu acoperă cheltu
ielile de producție, unitățile producă
toare inregistrind pierderi, s-au ela

cinema

• Livrarea integrală a produselor prevăzute la fondul de stat
ialomița :

Am fost foarte mișcat de mesajul de simpatie pe care ml 1-ațl adresatca urmare a calamităților ce au îndoliat unele regiuni ale țării mele.
Vă mulțumesc din toată Inima pentru sentimentele dumneavoastră sincere
șl frățești și vă rog să primiți expresia sentimentelor mele de prietenie șl
înaltă considerație.

Președintele Republicii Tunisiene

ENERGIA REFOLOSIBILA

Comisia energetică la lucru

Președintele Republicii Socialiste România

HABIB BOURGUIBA

ENERGIA ELECTRICĂ
-riguros gospodărită, sever economisită!
LA „UNIO"-SATU MARE

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

■ Rămîn cu tine ; SCALA (11 0-3 72)
— 9,15; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
Q Prea tineri pentru riduri : BUZEȘTI (50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30,
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
B Femeia din Ursa Mare : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 13; 20, MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
B3 Cine iubește și lasă : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
Q Concurs : MELODIA (12 06 88) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, STUDIO
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16: 18; 20.
El Pădurea nebună — 15,30;
17,30;
19,30; Ali-Baba și cei 40 de hoți —
9; 12 : COSMOS (27 54 95).
B Insula Hortița : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Mica romanță — 9; 11; 13,15; Dacă
ai o inimă care bate — 15,30; 17,45;
20: TIMPURI NOI (15 6110).
E3 Operațiunea „Belgrad* : CAPITOL
(15 29 17) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
Eă Citeva zile din viața lui Oblomov :
UNION (13 49 04) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
B Galbenul nu este numai culoarea
soarelui • VIITORUL (11 48 03) — 15,30;
17,30; 19,30.
B Portretul soției pictorului: COTROCENI (49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
B Slujbă temporară : SALA MICA A
PALATULUI — 17,15; 20.
B Moscova nu crede în lacrimi :
ARTA (213186) — 9; 12; 16; 19.
B Saltimbancii ; Un saltimbanc la
Polul Nord : PROGRESUL (23 94 10) —
15,30; 19.
□ Zbor mortal : PATRIA (11 86 25) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Papillon : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 12,30; 16; 19,15, AURORA (35 04 66)
— 9; 12; 16; 19.
S3 Șeriful din Tennessee: BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45;
20, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
B Cavalerii
teutoni :
FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 12,15; 15,'30; 18,45, TO
MIS (21 49 46) — 9; 12,15; 16; 19,15.
13 O fată fericită: VICTORIA (16 23 79)
— 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 20.
El Muppets la Hollywood — 9; 11,15;
13,15; 15,30; Asociatul •— 17,30; 19,30 :
DOINA (16 35 38).
0 Piedone africanul ; GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 12; 16; 19, DACIA
r50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
H I se spunea „Buldozerul* : LIRA
(317171) — 15,30; 18; 20.

borat propuneri de noi prețuri, care
să asigure acoperirea cheltuielilor de
producție, evitindu-se astfel situația
actuală, cînd întreprinderile respec
tive nu sînt cointeresate în produce
rea acestor bunuri de consum.
Actualizarea și îmbunătățirea ce
lării pe principii economice a prețu
rilor de producție și de livrare către
populație la săpun și detergenți vor
stimula întreprinderile producătoare
pentru realizarea de produse de
bună calitate, precum și valorificarea
superioară a materiilor prime și ma
terialelor.
Pe baza propunerilor făcute, Consi
liul de Stat a emis decretul privind
unele măsuri pentru creșterea pro
ducției și îmbunătățirea aprovizionă
rii populației cu săpun și detergenți.
S3 Safari
Express :
FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
83 Familia Barkley de pe Broadway :
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
B Antoniu și Cleopatra ; VOLGA
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19.
0 Nimic nou pe Frontul de vest :
GLORIA
(47 46 75) — 9; 12; 16; 19,
FLAMURA (85 77 12) — 9; 12; 16; 19.
B Europenii : POPULAR (35 15 17) —
15; 17.15; 19,30.
0 Anna celor o mie de zile : MO
DERN (23 71 01) — 9; 12; 16; 19.
B3 Jandarmul se însoară :
CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
El Fata din poveste — 13,30; Cursa In
fernală — 15,30; 17,30; 19,30 : FLACĂ
RA (20 33 40).

teatre
E3 A.R.I.A.
(la
Ateneul
Român,
15 68 75) : Recital de pian susținut de
LI M1NGQ1ANG (R. P. Chineză)
—
19,30; (la Muzeul de artă al Republi
cii Socialiste România) : „Vocația
universală a folclorului românesc*
(VI). Concert conceput și comentat de
muzicologul Viorel Cosma — 18.
B Radioteleviziunea română (14 68 00,
Studioul 8) : Concert susținut de an
samblul „Hyperion*. Conducerea mu
zicală : lancu Dumitrescu — 19,30.
B Opera Română (13 18 57) : Aida
— 18.
S3 Teatrul de operetă (14 80 11) : Sînge
vienez — 19,30.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Gin-RUmmy — 19; (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) :
Barbul Văcărescul și
Occisio Gregorii — 19.
H Teatrul de comedie (16 64 60) i Pețitoarea — 19,30.
£3 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Studio): Omul care face minuni — 19.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : A cincea lebădă — 19,30.
S Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Victoria, 50 58 65) : Funcționarul
de la Domenii — 19,30.
0 Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : Cîrttăm cu drag la oameni
buni — 19.
B Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Bunica se mărită — 19.
E3 Circul București (11 01 20) : Zoocirc — 19,30.
B Teatrul -„Țăndărică" (15 23 77):
Ileana Sînziana — 17; (sala Teatrului
„Ion Vasilescu") : Punguța cu doi bani
— 10.
EH Conservatorul de muzîcă „Clprlan
Porumbescu" (14 26 10) : Concert oma
gial „Joseph Haydn* — 19,30.
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Votul întregului popor pentru prezentul și viitorul luminos al patriei
Prin votul milioanelor de alegători dat candidaților Frontului Democrației și Unității Socialiste, poporul nostru și-a exprimat adeziunea
puternică la politica partidului, voința de a obține noi realizări pentru dezvoltarea continuă, multilaterală a României socialiste
4

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
SI TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU

prezenți la vot, în mijlocul alegătorilor
din sectorul 3

Duminică, 21 noiembrie, cetățenii de pe întreg cuprinsul patriei,
tineri și vîrstnici, femei și bărbați, oameni ai muncii români, maghiari,
germani și de alte naționalități, într-o atmosferă de strînsă unitate și
cu sentimente de deplină angajare civică, s-au prezentat în fața ur
nelor spre a-și desemna oleșii în organele locale ale puterii de stat deputății în consiliile populare municipale, ale sectoarelor Capitalei,
orășenești și comunale. Moment de înaltă semnificație cetățenească,
legat strins de conștiința răspunderii sociale a fiecăruia, de dreptul
și îndatorirea de a participa direct, cu toate forțele și tot entuziasmul
la realizarea zestrei comune a așezărilor în care trăiesc.
Alegerile, votul exprimat cu încredere și entuziasm capătă și va
loarea unui angajament pentru înfăptuirea de noi împliniri gospodă
rești, în primul rind a celor larg dezbătute în cadrul miilor și miilor
de intîlniri ce le-au precedat.

Prezenți oră de oră în secții de
votare de pe întreg cuprinsul țării,
reporterii și corespondenții „Scinteii" au consemnat numeroase in
stantanee semnificative pentru at
mosfera politică, civică în care ce
tățenii și-au exercitat dreptul elec
toral fundamental. Redăm o parte
din corespondențele primite :

De la urnă - direct
la locul de muncă,
încă nu se ridicaseră cețurile nop
ții cind la secția de votare nr. 6
din Deva a apărut un grup de oa
meni. „Sîntem de la termocentrala
Mintia — a spus unul din ei,
maistrul Dorel Malea. Vrem să vo
tăm primii, pentru că ne așteaptă
locul de muncă. Da. e o cinste să
votezi primul pentru toate cite s-au
realizat în frumoasa noastră Devă
in acești ani. Dar pentru noi este,
in același timp, un angajament : să
terminăm cu 15 zile Înainte de
prevederi reparația capitală a
grupului 3-de 250 MW. Știți ce în
seamnă asta 7 O producție supli
mentară de 35 000 000 kWh. Știm cu
totii : economia noastră națională
are mare nevoie de curent electric.
Tara are nevoie. Votăm și ne gră
bim la muncă 1“ Rînd pe rînd. cel
30 de oameni chemați de datoriile
lor profesionale au introdus în
urnă buletinele de vot. Si au dis
părut in autobuzul ce-i aștepta(Sabin Cerbu).

(Urmare din pag. I)

aleasa stimă și înalta prețuire fată
de coducătorul iubit al partidului și
statului, de a-i aduce un fierbinte
prinos de recunoștință pentru grija
statornică pe care o poartă înfloririi
multilaterale a patriei, ridicării ne
contenite a nivelului material și spi
ritual al întregului popor. Exprima
rea entuziastă, cu deosebită căldură,
a acestor nobile simțăminte izvorăște
din faptul că toți cei ce trăiesc și
muncesc pe pămîntul nostru străbun
știu bine că adîncile prefaceri în
noitoare pe care România le trăiește.,
acum, toate marile victorii de astăzi
și de miine sînt legate prin mii și
mii de fire de numele tovarășului
Nicolae Ceaușescu, omul care întru
chipează în modul cel mai înalt in
teresele și aspirațiile fundamentale
ale poporului. în conștiința miilor de
alegători, a tuturor oamenilor mun
cii de la orașe și sate, impresionan
tul bilanț al realizărilor dobîndite în
ultimii 17 ani, bilanț fără egal in
vreo altă perioadă de dezvoltare a
țârii, s-a cristalizat în ceea ce întrea
ga noastră națiune numește atit de
simplu și de măreț „Epoca Ceaușescu '.
în acest sens, circumscripția electo
rală nr. 1, ca’ și întreg sectorul 3 al
Capitalei, oferă o imagine deosebit
v'r elocventă. Astfel, din 1980, de la
„.ecedentele alegeri și pînă acum, pe
baza investițiilor afectate dezvoltării
industriei din această zonă, care în
sumează peste 6 miliarde lei, au fost
puse in funcțiune 25 noi capacități.
Ca atare. întreprinderile industriale
de pe raza sectorului 3 furnizează
economiei naționale produse în va
loare de aproape 75 miliarde lei. ceea
ce reprezintă jumătate din întreaga
producție industrială a Capitalei. în
Balta Albă, unde locuiesc 300 000 de
bucureșteni, s-au construit în ultimii
doi ani și jumătate peste 8 000 de
apartamente, numărul total al locu
ințelor noi din acest cartier ajungind
la 100 000, mai multe școli, grădinițe
de copii, spații comerciale și de pres
tări de servicii însumînd peste 10 000
mp și numeroase alte obiective de
interes social-cultural. în perioada
legislativă care se încheie la 21 no
iembrie. în această zonă a fost pus,
de asemenea. în exploatare cel de-al
doilea tronson al metroului bucureștean.
Este ora 9,50. în fața secției de vo
tare asistăm la o entuziastă sărbă
toare. Prin ovații și urale puternice,
prin cintec, vers și dans, mii și mii
de cetățeni din cartier fac tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu o primire deosebit de
călduroasă, în care se reflectă cu
pregnanță unitatea de nezdruncinat a
întregului nostru popor în jurul par
tidului și al secretarului său general,
încrederea nestrămutată în politica
internă'și externă a partidului, hotă-.

rîrea fermă de a milita neabătut pen
tru transpunerea ei in viață.
Atmosfera entuziastă este întregită
printr-un moment muzical-coregrafic, o revărsare de energii și talente.
Tineri și tinere in frumoase costume
naționale interpretează cunoscute
dansuri populare românești, pline de
voie bună, de optimism. Coruri reu
nite ale muncitorilor și tinerilor și
fanfara intonează Imnul F.D.U.S. „E
scris pe tricolor unire". Pe mari pan
carte erau înscrise uharile : „Bine ați
venit în mijlocul cetățenilor din cir
cumscripția M.A.N. nr. Tr mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu !“, „Oamenii muncii din
Capitală vă urează, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
succes deplin jn noua solie de pace !“.
Mulți dintre cei prezenți poartă por
tretele tovarășului Nicolae Ceaușescu,
ale tovarășei Elena Ceaușescu. Mulți
mea scandează cu putere „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“,
„Pacea—munca—omenia, Ceaușescu
— România !“. Alegătorii ovaționea
ză îndelung pentru victoria in ale
geri a candidatilor Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu
prietenie manifestărilor de dragoste
ale celor veniți in intimpinare.
La sosire. în fata secției de votare,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu sint salutați de
tovarășii Gheorghe Pană, prim-secretar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul general al
Capitalei, Florian Ionescu, prim-secretar al Comitetului de partid al
sectorului 3. membri ai biroului co
mitetului municipal și ai comitetului
de sector ale P.C.R.
Din mulțime se desprind tineri și
tinere, pionieri și șoimi ai patriei
care oferă tovarășului .Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu buchete de flori.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului și sta
tului sint invitați apoi în secția de
votare. Informind că pină la ora 9
toți alegătorii din circumscripția nr. 1
și-au exercitat dreptul de vot, preșe
dintele comisiei electorale, Ancuța
Dimitrie,
inminează
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu. celorlalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului buleti
nele de vot pe care sint înscrise
numele a doi activiști de partid din
cadrul întreprinderii „23 August" —
Dumitru Badea și Ion Jianu. oameni
care se bucură de respectul tuturor
muncitorilor, ca și al altor cetățeni
dip cartier.
Sînt clipe emoționante. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu își exercită drep
tul la vot. introducînd buletinul
într-o urnă drapată cu tricolorul
tării.

La secția de votare nr. 1 din Focșani

Votează apoi tovarășa Elena
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat.
Ieșind în întimpinarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu, șoimii patriei Maria Elena
Caliso și Mihai Voicu rostesc emoțio
nante versuri : „în vatra fericirii
noastre, / sub cerul înalt al bucu
riei, / pe acest pămînt pe care creș
tem / și visele ni le împlinim. I to
varășe Nicolae Ceaușescu. tovarășă
Elena .' Ceaușescu, ■ / noî,‘;.tbtC copiii
României,, / în glas de soare., din
inimi vă mulțumim !“.
La ieșirea din secția de votare, to
varășul Nicolae Ceaușescu este întimpinat cu aceeași însuflețire, cu
ovații și urale de cei prezenți, care
scandau
„Ceaușescu — P.C.R. !“.
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu
— pace !“, „Noi votăm în România
pacea și prietenia !“. Are loc o ade
vărată manifestație populară. înconjurind cu multă dragoste pe omul ce
întruchipează noblețea și virtuțile
cele mai alese ale poporului român,
din mii de piepturi răsună puternice
ovații și urale pentru secretarul ge
neral al partidului, comunistul de
omenie care a ridicat România socia
listă pe culmi neatinse pînă acum.
în interpretarea unor coruri reuni
te răsună îndrăgitul cintec „Partidul—
Ceaușescu — România". Pe platoul
din fața secției de votare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu se prind într-o mare horă,
alcătuită din tineri și tinere îmbrăcați în pitorești costume populare din
toate zonele folclorice ale tării.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu își iau rămas
bun de la cei aflați de o parte și de
alta a culoarului viu, străbătut la
plecare de secretarul general al par
tidului, Mulțimea flutura stegulețe
tricolore și roșii, scanda cu însufleți
re „Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu
și poporul !“, „Stima noastră și mîndria — Ceaușescu—România !“.
Mulți dintre cei prezenți ies în întîmpinarea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu,
le oferă flori, rosteso cuvinte din
adîncui inimii.
Prezenta
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu în mijlocul cetățenilor,
devenită atî-t de familiară, de fireas
că și de dragă tuturor, exprimă, cu
forța celei mai vii realități, coeziu
nea deplină a celor ce muncesc in
jurul partidului și al secretarului său
general, hotărirea lor nestrămutată
de a acționa ca un singur om, fără
a precupeți nici un efort, cu întreaga
putere de muncă, pentru realizarea
hotărîrilor istorice adoptate de Con
gresul al XII-lea, pentru ridicarea
patriei noastre scumpe pe noi culmi
de progres, pentru ca România să
înscrie în istoria sa milenară noi pa
gini de mărețe împliniri socialiste.
(Agerpres)

Cartiere noi pe har
ta edilitară. strada Turda
nu e nouă, ca nume. Atîta doar că
acum doi ani și mai bine nu se
deosebea cu nimic de oricare altă
stradă veche a Bucureștiului : că
suțe joase, modeste. în colț — o
bodegă cu același nume lăsa ace
eași impresie de vetust.
— Cam așa arăta întreg cartierul
acum 55 de ani, cînd m-am mutat
aici, își amintește Ion Țuca, pensio
nar. vbnit, împreună cu soția sa —
Floarea, să voteze. E prima bară
cînd se schimbă din temelii această
veche parte a Bucureștiului. E
prima oară cînd, venind să-mi de
pun votul, spun adresa unui bloc
modem și nu a unei case... cu apă
în curte. Nu am cuvinte să mulțu
mesc partidului pentru că. prin
demolarea acestor case vechi, chiar
și acum, la bătrînețe, mi-a dat po
sibilitatea unui trai în condiții ci
vilizate.
Strada Turda este astăzi mai
mult un bulevard, de-a lungul că
ruia se înșiră blocuri moderne,
cu multe etaje. Circa 1 800 de apar
tamente noi, ridicate în perioada
scursă de la ultimele alegeri pînă-n
prezent, cămine confortabile pentru
tot atîtea’ familii. Adrese și nume
noi pe listele electorale ale circum
scripției. Notăm, la întîmplare,
cîteva dintre ele, în chiar momen
tul înminării buletinului de vot :
Adam Ionescu, un tînăr electrician
la Centrul de cercetări științifice
și inginerie tehnologică pentru ma
șini și utilaje din industria ușoară
(„Este căminul pe care eu și soția
mea, Cristina — tehnolog, cu care
sînt și coleg — ni l-am dorit"),
Amelita-Marcela Vogel, doctor în
fizică („E prima oară cînd votez la
noul meu domiciliu, nou din toate
punctele de vedere : ca dată de
naștere, concepție arhitecturală").
Pentru Corina Stan nouă este nu
numai adresa cu care este înscrisă
pe lista de alegători, ci însăși pre
zența ei aici : a împlinit 18 ani în
iulie, este majoră, deci votează. Ca
să-și marcheze „independenta de
opinie" a venit singură. Fără
părinți.
— Pe strada Turda oamenii con
tinuă să .se mute în casă nouă,
în blocul 84, de pe bulevardul
1 Mai, cînd am întocmit listele de
alegători erau doar 14 familii. între
timp, mulți alți locatari și-au pre
luat apartamentele, remarca tova
rășul Dumitru Idoraș, președintele

Votează un grup de studenți din Capitală, de la complexul de
cămine Grozăvești

secției de votare nr. 38. Priviți cite
nume de noi veniți am înscris în
liste. Adresele lor — noi blocuri
date în folosință. Dealtfel, din cei
peste 4100 alegători, marea majo
ritate locuiesc în partea nouă, a
circumscripției. Un motiv de încre
dere și optimism în acordarea
votului candidaților propuși de
F.D.U.S. (Rodica Șerban).

Purtînd mîndru
steagul țării ia caA

părăsit în zorii zilei

portul Constanta

cargoul „Curtea

Și fiecare se gîndește la ceva con
cret. Evident — un proiect de vii-1
tor. Evident — unul cutezător. Și
nici nu poate fi altfel într-un do
meniu în care fascinația viitorului
este atit de directă : Dumitru Prunariu, primul român care a călăto
rit în Cosmos, le este asistent la
„Mecanica mașinilor aeriene și ra
chetelor"? (S. Radu).

„Să ne înfrecem cu
noi înșine", ne’a spus
duminică în zori Ilie Bădilă, pre
ședintele cooperativei agricole de
producție din comuna Stănceni, ju
dețul Botoșani. Era înconjurat de
cel puțin 200 cooperatori, veniți
să-și exercite „de cu vreme", țără
nește, dreptul de vot. Discutăm și
aflăm : „Era vorba să depășim pla
nul la grîu cu1180 tone, l-am depă
șit cu 250". „La porumb am livrat
suplimentar» 247 tone, la sfecla de
zahăr — 300 tone, la cartofi — 100
tone" — ziceau alții. Calcul gospo
dăresc, făcut sumar de președinte
le C.A.P., între licuricii roșii ai ți
gărilor aprinse : 1 800 000 lei veni
turi suplimentare pentru depășirile
la livrări. între care : 310 000 lei —
la grîu, 170 000 — la porumb, 400 000
— la legume, 650 000 — la sfecla de
zahăr, 270 000 lei — la lapte.

...

„Familia țării lumi
nată de aceleași țe
luri și bucurii", spunea

A

maistrul Kovacs Alexandru de Ia
combinatul chimic „Azomureș", ve
nit la secția de votare nr. 50 din
Tîrgu Mureș împreună cu alți tova
răși de muncă, prieteni și vecini :
Iacob Tudoran, Comes Ioan. Rordorfor Hans, Simion Baciu. Gros
Peter. „Aceeași muncă, aceleași sa
tisfacții, aceeași patrie, aceleași nă
zuințe, pe care le vom înfăptui
strins uniți în jurul partidului, al
secretarului său general — acesta
ne este votul".
La aceeași oră, tot în inima Tran
silvaniei, un bătrîn înconjurat de
„prunci" se îndrepta la centrul de
vot povestindu-Ie „ce și cum a fost",
„ce și cum îi", „ce și cum treabă a
fi". E Traian Rus din comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud, tre
cut de 80 de ani, cu cei 11 „prunci",
cel mare de 61 ani, cel mic de 32.
E drept, comuna e vestită de mult
prin „mulțimea pruncimii", datorită
căreia „vița" a „răzbătut" prin
veacuri. Dar această „mulțime a
pruncimii" a devenit adevărată po
doabă a comunei abia în anii so
cialismului. „Fiecare cu rost, cu
casă mîndră, cu gust de viață", zice
moș Traian, arătînd spre fiecare din
ai lui. Toți în case mîndre. Ca toți
' din comună. Dar gospodaru-i gos
podar abia cînd are din munca lui.
Noi toți avem. Și d-aia trebuie să-1
votăm p-ăl mal gospodar din fami
lia comunei. Acum cînd toată țara
are ce gospodări împreună". Fami
lia lui moș Traian a depus în urne
45.de voturi. Familie numeroasă din
marea familie a țării 1 (Gh. Giurgiu,
Gh. Crișan).

Votul - angajament
al ostașilor. Atmosferă
sărbătorească și în unitățile noastre
militare. încă din primele momente
ale deschiderii secțiilor de votare
s-au prezentat la urne fiii patriei
aflați sub drapel.
Iată-i la vot pe subordonații că
pitanilor Ioan Petrescu și Dumitru
Bujoreanu dintr-o unitate mecani
zată. care dețin de nouă cicluri de
instrucție titlul de frunte, ai locotenenților major Comei Dumitru
și Vasile Timoc, care au dobîndit,
cu puțin timp în urmă, calificativul
maxim la un important examen al
vieții ostășești, ai locotenenților
Echipa condusă de Emil Aștileanu, de la întreprinderea de alumină din
Dumitru Anghel și Constantin BraOradea, sosită la vot direct din schimbul de noapte
tu. care s-au evidențiat prin vred
nicie in actuala campanie agricolă
de toamnă.
de Argeș", de 11 500 tdw. Dar îna
— Și te mai miri că uneori abia
într-una din unități au votat solprididim cu adeverințele pentru noi
inte de ridicarea ancorei. întregul
echipaj,.s-a prezentat la centrul de . construcții de case — intervine Mi- . dații Ștefan și Traian Păcurar, frați
gemeni, remarcați de comandanții
votare nr.. 2 din Constanta, in -frun „hai.-Chihaia, primarul în funcție- și
te cu Gabriel Bondoc, comandant
lor pentru iscusința cu care se in
care candidează din nou pentru un
de cursă lungă. Haralambie Gălă- mandat de deputat. Gospodăriile
struiesc spre a deveni buni apără
tori ai gliei străbune. La ieșirea din
țean, șef mecanic, și Dumitru Flopopulației și-au sporit livrările la
postul său de santinelă la drapelul
rea, secretarul organizației de
fondul de stat cu 15 tone de carne.
de luptă al unității, drapel decorat
partid. „Deși locuim in cartiere
Constantin Burlacu, șeful secției de
anul acesta cu Ordinul „Apărarea
diferite, votăm cu toții aici — ne mecanizare a C.A.P., adaugă : „în
patriei" clasa a Il-a, s-a prezentat
spune comandantul. Si asta din
vara asta, cînd ne-a vizitat, tova
la urne fruntașul Dumitru Bujor,
mai multe -motive : este secția cea
rășul Nicolae Ceaușescu ne-a în
pină ieri un harnic muncitor la în
mai apropiată de port, deci de pa
demnat să obținem în 1983 cel pu
treprinderea „Unirea" din Cluj-Napoca, azi tanchist cu o frumoasă
trie. locul de unde începe casa
țin 4 000 kilograme de cereale la
carte de vizită : „foarte bine" la
noastră : este nevoie să fim îm
hectar. Am obținut asta încă în ’82.
toate misiunile executate. Un alt
preună pentru că. peste minute
Eu votez pentru 5 000 kilograme la
ostaș, caporalul Ion Bica, avea
numărate, nu vom mai zări năfra
hectar în toamna ce vine". Si îi răs
să ne destăinuie : „Am dat din ini
mele fluturate pe țărm. Ridicăm punde Jean Fedorovici, „legumicul
mă votul meu candidaților Frontu
ancora, purtînd la bord produse ale
torul" C.A.P.-ului și al comunei :
lui Democrației și Unității Socia
„Iar noi, legumicultorii, pentru a
industriei noastre chimice. Desti
liste. îh acele momente emoționan
te gîndul m-a purtat și la băiatul
nația — Indonezia, țară unde. îndepăși cu cel puțin 500 tone de le
meu, în vîrstă de cîteva luni, la
cepînd de luni, se va afla intr-o
gume planul pe 1983. Nu garantez
condițiile minunate pe care le are
vizită de
prietenie
tovarășul că depășirea, nu va fi mai mare".
pentru a se forma ca bun cetățean '
Nicolae Ceaușescu. împreună cu
(Silvestri Ailenei).
al patriei".
tovarășa Elena Ceaușescu. Noi naîntr-o deplină unitate de gjnd și
vigăm deseori pe asemenea căi ale
și-au exercitat dreptul lor
„Orașul în oraș" simțire,
păcii și colaborării deschise de
de ostași-cetățeni . soldații Dumitru
președintele țării. Am spus-o clar
Popa, Ioan Georgescu, Gtinther
votează pentru o nouă Fuchs,
și prin votul nostru de azi". (Gh.
Gabor Balasz și alții. (Maior
Mihăescu).
calitate a vieții. ”Aproape Ilie Sibianu).
nu există bloc din acest cartier la
Știința - o forță a
Vot pentru minu care să nu fi lucrat" — spunea du
minică dimineața maistrul construc
"Revolutia
natele condiții de în- tor Teofil Leon. în timp ce se în progresului.
torcea de la’ alegeri. Trecem prin
tehnico-științifică — aplicată direct
vățămînt. Sectia de votare fosta „mahala" a Brăilei — cartie la democrația socialistă, acesta este
sensul pe care îl atribui votului pe
112 este locul unde și-au expri
rul „Radu Negru", din care n-a ră
care l-am dat" — ne-a declarat dr.
mat votul peste 3100 de stumas decît numele. Azi e un oraș
Dieter Wolfram Fuchs, lector la
denți ai facultăților din cadrul In
în oraș : 3 545 apartamente. 10 000
catedra de matematică a Facultății
stitutului politehnic bucureștean. în
de locuitori. O întîlnim pe drum pe
de științe economice de la Univer
zori, la șase fără un sfert vreo 200
Vasilica Robu, muncitoare la coo
sitatea din Timișoara. „Ca alegător,
de studenți căminiști de la T.C.M.
perativa „înainte" : „Eu am încă
ca cetățean și, bineînțeles, ca spe
cialist. sper într-o adincire a cola
se aflau in fața intrării. Erau, de
poze de-acum trei ani aici. Să vie
borării cu primăria, cu deputății,
fapt, primii din această citadelă
cine-o vrea dacă nu crede ce-a fost
cu organele locale de' specialitate,
universitară care votau. La fel de aici, pe aceste locuri. Eu locuiesc în
la rezolvarea — prin punerea în ope
matinali — așa cum o cere viitoa
centrul centrului Brăilei, deși se
ră a celor mai moderne tehnici de
rea profesiune — au fost și studen
cheamă cartierul Radu Negru. Cu
cercetare, producție și conducere —
ții de la Facultatea de mecanică magazine ca-n centru, cu grădinițe a importantelor sarcini privind auagricolă. „Au venit cu drag la vot,
și cămine. Acum, totul e să facem
toconducerea,
autoaprovizionarea,
ne spunea prodecanul facultății, oameni «de centru-. Dar o vom face
autogospodărirea. Cu alte cuvinte,
tovarășul Ion Păunescu. Candidații
și pe asta. Cu sprijinul deputatului,
democrația socialistă". (FI. Ciobăle sint bine cunoscuți : ambii lu
în casă nouă sint multe de aranjat.
nescu).
crează la uzina „Semănătoarea",
Deși noi am clădit minunile astea,
Grupaj realizat de
unitate unde ei fac practica". Consintem incă datori în a le folosi în
JLaurențiu DUȚA.
știenți de însemnătatea actului po
calitatea noastră nouă de proprie
litic pe care-1 săvîrșesc, studenții
tari ai lor. Și să ne-nvățăm copiii
Fotografii de : E, Dichiseanu,
Emeric Popper și N. Moldoveanu
Facultății de aeronautică votează. să le prețuiască". (Corneliu Ifrim).

In fața urnei de la secția de votare nr. 12, din sectorul 6, București
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Formațiile de dansuri ale ceferiștilor bucureșteni in horă cu ale
gătorii din circumscripția electorală nr. 24, sectorul 1

Jl intîmpinăm pe președintele Mniei
ca pe unul dintre cei mai remarcabili oameni politici
ai lumii contemporane"
Declarații ale unor marcante personalități ale vieții politice din Indonezia
„U Intîmpinăm pe președintele
României ca pe unul dintre oamenii
politici ai lumii de azi bine cunos
cut! pretutindeni pentru ideile ge
neroase ce le propagă, pentru subli
nierea rolului țărilor mici și mijlocii
în viața internațională — a declarat
ministrul indonezian a! afacerilor ex
terne. MOCHTAR KUSUMAATMADJA. care va face parte din suita de
onoare atașată pe lingă președintele
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu pe durata vizitei. Consi
der că vizita sa va fi încununată
de succes. Președintele Nicolae
Ceaușescu este bine cunoscut la noi
pentru concepția sa potrivit căreia
țările tn curs de dezvoltare trebuie
să conlucreze In direcția progresului,
să acționeze unite pentru eliminarea
decalajelor. Aceste idei sînt aprecia
te și împărtășite de noi. Am avut
ocazia de a fi primit de Excelența Sa
și m-au impresionat concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind
independența statelor, atenția pe care

o acordă principiului neamestecului
In treburile interne, rolului statelor
mici și mijlocii în determinarea
cursului evenimentelor internațio
nale. Este o poziție asemănătoare cu
cea prin care analizează lumea de
azi Indonezia11.
Guvernatorul Jakartei, SUPRAPTO,
a declarat : „Dorim să dezvoltăm re
lațiile cu toate statele independente,
să extindem cooperarea cu ele pe
baza egalității în drepturi. Ne pro
nunțăm pentru adîncirea înțelegerii
între națiuni. De aceea, apreciem vi
zita președintelui Nicolae Ceaușescu
ca pe un important eveniment. Do
rim să învățăm din experiența
României. Indonezia este o țară în
curs de dezvoltare, interesată în lăr
girea cooperării cu alte state, în cu
noașterea experienței altor țări.
Avem nevoie de asistență tehnică,
trebuie să învățăm din experiența
altor țări.
Ne exprimăm convingerea că vi
zita președintelui Nicolae Ceaușescu

Comentariile
Ziarul guvernamental „THE IN
DONESIA TIMES'1, sub manșeta
„Bun venit Excelenței Sale domnului
Nicolae
Ceaușescu,
președintele
României!“, consacră o pagină în
treagă țării noastre, publicînd, la loc
de frunte, portretele tovarășului
Nicolae Ceaușescu și președintelui
Suharto. Fotografiile sînt însoțite de
articolele : „Președintele Nicolae
Ceaușescu și politica de pace a Româ
niei" ; „Dezvoltarea unei economii
moderne, dinamice și eficiente, tră
sătura caracteristică a României";
„Dezvoltarea cooperării economice
între România și țările In curs de
dezvoltare" ; „Largă colaborare inter
națională".
Pe aceeași pagină sînt publicate
trei fotografii reprezentînd realizări
ale țării noastre tn domeniile electro
nicii. producției de tractoare si o ima
gine din București.
Sub titlul „Președintele Nicolae
Ceaușescu este așteptat astăzi să so
sească aici11, același ziar, pe prima
pagină, își informează cititorii des
pre vizita președintelui Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu In Indonezia, prezentînd
și programul acestei vizite.
Ziarul citat mai • publică articolul
„Președinții Suharto și Ceaușescu vor
discuta problemele relațiilor corner-

presei

va impulsiona cooperarea dintre Ja
karta și București, dintre țările
noastre11.
La rindul său, fostul vicepreședinte
al Parlamentului, MASHUR SAALEH,
a relevat : „L-am cunoscut pe pre
ședintele României și m-au impresio
nat în mod deosebit calitățile excep
ționale ale acestui remarcabil om de
stat, apreciat în întreaga lume pen
tru analizele profunde pe care le
face evenimentelor și fenomenelor
mondiale, pentru modul în care a
condus și conduce ' poporul român
spre făurirea unei vieți prospere.
Țările noastre, țări în curs de dez
voltare, sînt imite prin vederi și in
terese comune. Vrem pace în lume,
acționăm pentru a trăi conform prin
cipiilor autodeterminării, respectului
independenței tuturor statelor, dorim
să colaborăm pe baza avantajului re
ciproc.
Sînt convins că spiritul de priete
nie este o bază solidă pentru colabo
rarea dintre Indonezia și România11.

indoneziene

ciale11. în care — după ce se face o
trecere în revistă, a evoluției raportu
rilor comerciale ale Indoneziei cu ță
rile socialiste — se evidențiază faptul
că România promovează o politică
comercială cu Indonezia bazată pe
avantaj reciproc si egalitate in drep
turi.
Sînt menționate activitatea de ex
port-import între țările noastre, pre
cum și cooperarea lor în domeniul
folosirii energiei atomice în scopuri
pașnice. în baza acordului din 1978,
și cooperarea in domeniul agriculturii.
Ziarul „BERITA BUANA11 publică
manșeta „Bun venit președintelui Re
publicii Socialiste România, Nicolae
Ceaușescu", sub care sînt prezen
tate, alăturat, fotografia tovarășului
Nicolae Ceaușescu și fotografia pre
ședintelui Suharto.
întreaga pagină este consacrată
României,
cuprinzînd
articolele :
„Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România (date biografice)" ; „Poziția
României cu privire la continentul
Europa"; „Dezvoltarea economică a
României" ; alte articole și fotografii
reflectînd realizările țării noastre In
diferite domenii.
Ziarul „INDONESIAN OBSER
VER11 publică, pe prima pagină, foto
grafia tovarășului Nicolae Ceaușescu

șl articolul „Președintele Ceaușescu
sosește astăzi aici11, iriformînd despre
programul vizitei in Indonezia.
în pagina economică, același ziar
inserează, sub titlul „Relațiile econo
mice dintre România și Indonezia11,
un articol în care prezintă evoluția
raporturilor comerciale ale Indoneziei
cu România și cu țările socialiste.
„Intîlnirea Suharto-Ceaușescu —
moment de virf al raporturilor bila
terale in ultimii 11 ani" este titlul
sub care cotidianul „SINAR PAGI11
face o prezentare a evoluției relații
lor Indoneziei cu România, menționîndu-se aspecte comune ale politicii
externe a tării noastre și a Indone
ziei, colaborarea în organismele in
ternaționale, în mișcarea de nealinie
re, schimbul reciproc de delegații
economice guvernamentale și creș
terea continuă a relațiilor economice
bilaterale.
O mare atenție au acordat, atît In
ajunul, cît și in prima sa zi de des
fășurare. vizitei șl POSTURILE IN
DONEZIENE DE RADIO ȘI TELE
VIZIUNE. Emisiunile de actualități,
alte emisiuni ale televiziunii au mar
cat momentele principale ale vizitei,
călduroasa primire rezervată solilor
poporului român de către populația
Jakartei de-a lungul întregului itine
rar parcurs de coloana oficială de la
aeroport pînă la reședință.

Un important moment
în întărirea prieteniei și colaborării
româno-pakistarieze

V

Poporul român, opinia publică din
țara noastră sînt, în aceste zile, mar
tori al unei noi acțiuni politice de
mare anvergură — vizita pe care
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii o întreprinde, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
ducînd la mii de kilometri distanță
de patrie solia de pace și prietenie
a României socialiste, expresie a do
rinței întregii noastre națiuni de co
laborare și înțelegere cu alte po
poare, de participare activă la solu
ționarea marilor probleme ale con
temporaneității, la instaurarea unei
lumi mai bune și mai drepte. Aceas
tă nouă vizită este un prilej de a reevoca istoricele itinerare din anii
trecuți ale președintelui țării în
Africa, Asia, America Latină, care
s-au înscris ca momente de maximă
însemnătate în evoluția relațiilor in
ternaționale ale României. Ea repre
zintă o vie ilustrare a consecvenței
cil care partidul și statul nostru ac
ționează în vederea strîngerii legă
turilor de prietenie și solidaritate cu
țările în curs de dezvoltare — ca Una
din orientările de bază ale politicii
externe a României socialiste, reafir
mată cu claritate de Congresul al
XII-lea al P.C.R.
Prima etapă ă actualei vizite in
Asia a constituit-o PAKISTANUL,
stat situat la mare distanță de Româ
nia, dar cu care țara noastră întreține
de multă vreme relații de strînsă co
laborare. Ca o expresie a acestor
bune raporturi, In ultimii ani 6-au
extins continuu conlucrarea pe plan
politic, economic, tehnico-științific,
cultural, un adevărat simbol al do
rinței de a conlucra tot mai strîns
constituindu-1 marea rafinărie de la
Karachi, realizată prin eforturi co
mune. La această evoluție pozitivă o
contribuție de cea mai mare impor
tanță au adus-o întîlnirile la nivel
Înalt dintre conducătorii celor două
țări. ' Actuala întîlnire dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Mo
hammad Zia-ul Haq este a doua în
mai puțin de un an, prima dintre
ele avînd loc, cum se știe, în cursul
lunii ianuarie 1982, la București, cu
acel prilej conducătorii celor două
țări convenind asupra unor acorduri
și înțelegeri, oglindite în Declarația
comună, document de natură a des
chide largi posibilități de adîncire a
colaborării bilaterale.
Fără îndoială, convorbirile la nivel
Înalt care au avut loc acum la Ka
rachi se constituie într-un nou și
deosebit de însemnat moment în
evoluția ascendentă a relațiilor româno-pakistaneze. Caldele manifes
tări de stimă și considerație față de
conducătorul partidului și statului
nostru, personalitate proeminentă
a lumii de azi, a cărui contribuție
la cauza întăririi păcii se bucură de
o înaltă prețuire în această țară, am
bianța de stimă și înțelegere reci
procă ce a caracterizat schimburile
de vederi dintre cei doi președinți,
concluziile comune la care s-a ajuns
îndreptățesc aprecierea că, deși
scurtă ca timp, vizita a fost rodnică
în rezultate.
Trecînd în revistă stadiul colabo
rării dintre cele două țări și îndeo-

sebl modul cum se înfăptuiesc hotărîrile convenite cu prilejul întîlnirii
din luna ianuarie de la București,
președinții Nicolae Ceaușescu și Mo
hammad Zia-ul Haq și-au exprimat
satisfacția față de dezvoltarea ra
porturilor româno-pakistaneze, apre
ciind că potențialul economic în
continuă creștere al României și Pa
kistanului creează premise pentru
intensificarea și diversificarea pe
mai departe a conlucrării bilaterale.
Documentele încheiate la începutul
anului în capitala țării noastre pre
văd, dealtfel, în acest sens, un șir de
măsuri pentru extinderea schimburi
lor comerciale și realizarea unor ac
țiuni de cooperare într-o serie de do
menii importante, ca materialele de
construcții, prelucrarea petrolului,
petrochimia, metalurgia, industria
ușoară, agricultura și altele — aces
tea constituind, cum este știut, și
obiectivele care au stat în centrul
atenției recentei sesiuni a Comisiei
mixte guvernamentale româno-pakis
taneze de colaborare si cooperare
economică și tehnico-științifică, des
fășurată la Islamabad.
Evidențiind însemnătatea extinde
rii si adîncirii conlucrării eco
nomice, ca și pe alte planuri, între
cele două țări, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU sublinia în timpul
banchetului oferit în cinstea sa și a
tovarășei Elena Ceaușescu : „Atît
România, cît și Pakistanul sînt an
gajate ferm pe calea dezvoltării economico-sociale independente — și
întărirea colaborării intre ele are o
însemnătate deosebită. Lucrările Co
misiei mixte guvernamentale ro
mâno-pakistaneze, care s-au înche
iat recent, concluziile la care s-a
ajuns vor constitui, intr-adevăr, un
moment important și vor deschide
perspective noi pentru realizarea în
viață a înțelegerilor pe care le-am
convenit, pentru dezvoltarea unei co
laborări multilaterale, reciproc avan
tajoase11.
La rîndul lui. evocînd cu satisfacție
vizita pe care a întreprins-o în tara
noastră la începutul anului și
arătînd că a fost „puternic impre
sionat de progresele enorme făcute
de România sub conducerea dum
neavoastră înțeleaptă11, președintele
MOHAMMAD ZIA-UL HAQ a ară
tat : „O trăsătură încurajatoare a
relațiilor noastre o constituie regu
laritatea cu care sînt menținute dia
logul și vizitele la nivel înalt între
țările noastre. în timp ce aceste
schimburi au oferit dovada pozitivă
a apropierii punctelor noastre de
vedere asupra multor probleme in
ternaționale de interes comun, con
vergența pozițiilor noastre a slujit
la întărirea raporturilor bilaterale, in
interesul mai larg al păcii și securită
ții in lume11.
Intr-adevăr. în cursul dialogului la
nivel înalt de Ia Karachi a avut loc
și un larg schimb de păreri asupra
aspectelor actuale ale vieții interna
ționale. discuțiile purtate scotînd în
evidentă identitatea sau apropierea
punctelor de vedere ale României și
Pakistanului în marile probleme
complexe cu care este confruntată
lumea contemporană, voința lor de

a conlucra mal strîns în găsirea unor
soluții corespunzătoare intereselor
păcii șl progresului tuturor popoare
lor. O atenție deosebită a fost astfel
acordată problemelor legate de lichi
darea subdezvoltării și instaurarea
noii ordini economice internaționale,
cei doi președinți ținînd să subli
nieze încă o dată că, în actualele
împrejurări de manifestare tot mai
puternică a crizei economice mon
diale. de adîncire a decalajelor dintre
cei bogați și cei săraci, este necesar
ca țările în cura de dezvoltare să-și
Întărească continuu colaborarea și
conlucrarea pentru apărarea intere
selor lor vitale.
Un loc important in cadrul con
vorbirilor l-au ocupat în mod firesc
problemele legate de soluționarea pe
cale pașnică, prin tratative, a stări
lor de tensiune și conflict existente
în diferite zone ale lumii. în lumina
ultimelor evoluții din Orientul Mij
lociu, s-a evidențiat încă o dată
cerința imperioasă a intensificării
eforturilor pentru Instaurarea unei
păci globale, trainice și juste- în
această regiune, pe baza retragerii
trupelor israeliene din teritoriile
arabe ocupate în urma războiului
din 1967 și a soluționării problemei
poporului palestinian, afirmării drep
tului său la autodeterminare, inclu
siv prin crearea unui stat propriu,
independent.
în ce privește conflictul dintre
Iran și Irak, dialogul la nivel înalt
de la Karachi a reliefat, în același
spirit constructiv, necesitatea înce
tării confruntării militare și trecerii
la rezolvarea problemelor dintre cele
două țări pe calea tratativelor, pornindu-se de la interesele ambelor
6tate. ale păcii și bunei vecinătăți în
această regiune.
Referitor la situația din Afganis
tan, președintele României a reafir
mat poziția bine cunoscută a Româ
niei potrivit căreia soluționarea aces
tei probleme trebuie să asigure
independenta și suveranitatea Afga
nistanului, să pună capăt oricărui
amestec din afară, să creeze posibi
litatea ca poporul afgan să-și re
zolve singur problemele dezvoltării
sale economico-sociale.
în cadrul dialogului la nivel înalt
au fost abordate si alte probleme ale
vieții internaționale, discuțiile pur
tate cu acest prilej relevînd dorința
României și Pakistanului de a-și
intensifica contactele și consultările
în cadrul O.N.U. și al altor organisme
internaționale, al „Grupului celor 77“
și al mișcării țărilor nealiniate. în
scopul sporirii contribuției lor la
soluționarea justă și echitabilă a
problemelor lumi! de azi.
Prin concluziile puse în evidentă,
prin ansamblul rezultatelor sale
fructuoase, dialogul româno-pakistanez la nivel înalt se înscrie ca o
nouă și marcantă contribuție la dez
voltarea si adincirea relațiilor de
prietenie și colaborare dintre poporul
român și poporul pakistanez. în con
sens cu interesele de pace sl progres
ale ambelor țări, spre binele cauzei
generale a înțelegerii și cooperării
internaționale.

moscova:

plenara C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. anunță că luni a avut
loc Plenara C.C. al P.C.U.S., care a
dezbătut raportul „Cu privire , la
planul de stat de dezvoltare eco
nomică și socială a U.R.S.S. pe
anul 1983“, prezentat de N. K. Bai
bakov, vicepreședinte al Consiliului
de Miniștri, președintele Comitetului
de Stat al Planificării, și raportul
„Cu privire la bugetul de stat al
U. R.S.S. pe anul 1983“, prezentat de
V. F. Garbuzov, ministru de finanțe.
Plenara a hotărît trecerea lui
G. A. Aliev din rîndul membrilor supleanți în rîndul membrilor Biroului

Politic al C.C. al P.C.U.S. ; l-a elibe
rat pe A. P. Kirilenko din funcțiile
de membru al Biroului Politic și de
secretar al C.C. al P.C.U.S. din mo
tive de sănătate, la cererea sa.
N. I. Rîjkov a fost ales secretar al
C.C. al P.C.U.S.
Plenara C.C. a1 aprobat hotărirea
Comitetului Central al P.C.U.S., Pre
zidiului
Sovietului
Suprem
al
U.R.S.S. și Consiliului de Miniștri al
U.R.S.S. „Cu privire la eternizarea
memoriei lui Leonid Ilici Brejnev11.
Secretarul general al C.C. al
P.C.U.S., I. V. Andropov, a rostit o
cuvintare.

ORIENTUL MIJLOCIU

CAIRO 22 (Agerpres). — Duminică
a avut loc, la Cairo, o întîlnire între
delegațiile Egiptului și Organizației
pentru Eliberarea Palestinei in ca
drul contactelor dintre cele două
părți pentru relansarea procesului de

— năzuințe fundamentale
50 de orașe olandeze
proclamate zone denuclearizate
AMSTERDAM. Duminică, la Amsterdam a avut loc o ceremonie cu sem
nificații deosebite. Primarul a.i. al municipalității, A. Shafer, a instalat pe o
arteră a orașului un panou prin care se anunță că Amsterdamul este oraș denuclearizat. Mișcarea pentru proclamarea municipalităților și comunelor
olandeze localități libere de arma nucleară, apărută în ultimii ani ca
urmare a hotăririi N.A.T.O. de a amplasa pe teritoriul unor țări din Europa
occidentală noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune, ia amploare
in întreaga țară. Hotărîri de acest gen au fost adoptate deja de 50 de
consilii municipale din diferite regiuni ale țării, inclusiv de cele de la
Haga - capitala țării, Rotterdam și alte orașe importante.

„înarmările împing lumea spre catastrofă"

@ Declarațiile președintelui Libanului
© întîlnire egipteano-palestiniană la Cairo

BEIRUT 22 (Agerpres). — Luind
cuvîntul la posturile de radio liba
neze în ajunul Zilei naționale, cea
de-a 39-a aniversare a eliberării
tării, președintele Libanului. Amin
Gemayel, a declarat că tara sa își va
recîștiga independenta și teritoriul
său prin toate mijloacele de care
dispune și va negocia la maniera și
nivelul prevăzute de propriile sale
interese — informează agenția Asso
ciated Press.
„Noi simțim simpatia țărilor arabe
frățești fată de cauza noastră11 — a
spus Gemayel. Șeful statului libapez
a menționat necesitatea formării unei
armate naționale, pentru întregul
Liban și din întregul Liban, adaugă
agenția.

Pacea și dezarmarea

pace în Orientul Mijlociu și soluțio
narea problemei palestiniene — in
formează agenția M.E.N.
Delegația egipteană a fost condusă
de vicepremierul și ministrul aface
rilor externe. Kamal Hassan Aii, iar
cea a Organizației pentru Eliberarea
Palestinei de Ahmed Sedki El Dajani. membru al Comitetului Execu
tiv al O.E.P., precizează agenția.
După întrevedere. Dajani a decla
rat că O.E.P. își va mobiliza întregul
potențial pentru atingerea scopurilor
sale. El a subliniat că este foarte
important ca O.E.P. să fie recunos
cută de S.U.A., deoarece Consiliul
Național Palestinian se va Întruni în
curînd pentru a examina elementele
noi intervenite ca urmare a contac
telor din ultimul timp.
Referitor la relațiile lordanianopalestiniene, Dajani a menționat că
ele pot lua forma unei confederații.
O.E.P. și Iordania — a menționat el
— acționează, în prezent, pentru
realizarea acestui scop, precizează
agenția M.E.N.

BONN. Președintele Partidului
Social-Democrat din R.F. Germania,
Willy' Brandt, s-a pronunțat, în
tr-un interviu acordat ziarului sue
dez „Dangens Nyheter", împotriva
continuării cursei înarmărilor. El a
subliniat că aceasta comportă peri
colul distrugerii a milioane și mi
lioane de oameni și împingerii lu
mii la catastrofă. W. Brandt a rele-

vat că în R.F. Germania ia am
ploare mișcarea de protest împo
triva pregătirilor de război și pla
nurilor N.A.T.O. de amplasare pe
teritoriul țării a noilor rachete nu
cleare americane cu rază medie de
acțiune. „Noi nu dorim — a decla
rat W. Brandt — amplasarea rache
telor «Pershing-2» pe teritoriul țării
noastre11.

„Dificultățile economice vor continua să persiste
și in 1983 în țările occidentale"
- apreciază reuniunea O.E.C.D. de la Paris
PARIS (Agerpres). — După trei
zile de dezbateri, la Paris au luat
sfîrșit lucrările sesiunii Comitetului
de politică economică al Organizației
pentru Cooperare Economică și Dez
voltare (O.E.C.D.), care a examinat
situația economică a țărilor occiden
tale. Participanții la sesiune, relevă
agenția Associated Press, au ajuns la
concluzia că „recesiunea actuală va
persista și in 1983 și că riscul inten
sificării protecfionismului este mai.
mare acum decît oricînd din 1930
încoace11.
într-o conferință de presă, pre
ședintele Comitetului de politică eco
nomică al O.E.C.D., Douglas Wass, a
subliniat că țările membre vor trebui
să-și revizuiască în jos previziunile
economice pentru 1983. Această de
gradare a situației economice a țări
lor occidentale se datorează, potrivit

declarației lui Wass, presiunii doblnzilor Înalte, reducerii importurilor ță
rilor în curs de dezvoltare și altor
factori.
La rîndul său, șeful Serviciului
economic al O.E.C.D., Sylvia Ostry, a
subliniat că revizuirea previziunilor
este determinată de perspectivele
economice incerte din Europa occi
dentală.
în această situație, experții O.E.C.D.
au anunțat, la rîndul lor, o revizuire
în jos a ' previziunilor lor anterioare
privind perspectivele țărilor membre.
Astfel, arată agenția France Presse,
experții consideră că țările occiden
tale vor înregistra in acest an o
„creștere negativă11, In timp ce pre
conizata relansare economică pentru
1983, anunțată de ei In luna iulie, se
ya lăsa așteptată.

193 de zile în Cosmos
Un nou record realizat de echipajul complexului orbital
„Saliut-7“ — „Soiuz T-7“
MOSCOVA 22 (Agerpres). — De
la Centrul de dirijare a zborurilor,
agenția T.A.S.S. transmite că, la 22
noiembrie, cosmonauții Anatoli Berezovoi și Valentin Lebedev, aflați
la bordul complexului orbital „Saliut-7“ — „Soiuz T-7“, au depășit
recordul mondial de activitate in
Cosmos, care aparținea lui Vladi
mir Liahov și Valerii Riumin, cu
durata de 115 de zile în spațiul ex
traterestru. Agenția citată mențio
nează că, la 22 noiembrie, durata

de activitate extraterestră a celor
doi cosmonauți era de 193 de zile,
timp in care ei au parcurs peste
132 milioane de kilometri pe orbita
circumterestră.
Anunțarea recordului absolut a
fost făcută luni, întrucît, printr-o
hotărîre a Federației Internaționale
de Aviație, înregistrarea unui nou
record absolut se face numai la
depășirea cu peste zece la sută a
numărului total de zile al recordu
lui precedent.

Ședința Comisiei C.A.E.R. pentru colaborare

în domeniul industriei alimentare
SOFIA 22 (Agerpres). — La Sofia
a avut loc ședința a 39-a a Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru
colaborare in domeniul industriei ali
mentare.
Comisia a examinat rezultatele lu
crărilor efectuate pînă în prezent în
cadrul convențiilor multilaterale de
colaborare în crearea de noi tehno
logii si tehnici în industria uleiului,
zahărului și în piscicultura in ape
dulci, stabilind măsuri pentru inten-

MĂSURI ALE GUVERNULUI
I COLUMBIAN. Autoritățile ah anun
țat intrarea in vigoare a o serie de
decrete prin care se acordă pămint
I țăranilor săraci, se îmbunătățesc
serviciile pentru ocrotirea sănătății,
se extind transporturile fluviale și
aeriene si se creează, totodată, „co| mandamente operative de dezvol| tare11, organisme care vor fi spriji
nite si de forțele armate.

PROGRAMUL NOULUI GUVERN
I OLANDEZ a fost prezentat în parla. ment de primul ministru Luud

Lubbers. Documentul — notează ob
servatorii — stipulează cele mai I
drastice „măsuri economice11 din .
întreaga istorie postbelică a tării,
iar înfăptuirea prevederilor lui va |
determina o nouă scădere a nive
lului de trai al maselor populare.
LA TIRANA au început luni lucrările primei sesiuni a noii legislaturi a Adunării Populare a
R.P.S. Albania. Ramiz Alia a fost
ales in funcția de președinte al
Prezidiului Adunării Populare, iar
Adil Carcani a fost reconfirmat
președinte al Consiliului de Miniș
tri al R.P.S. Albania. Lucrările
Adunării Populare continuă.

AUTORITĂȚILE RASISTE DE
LA PRETORIA au luat o nouă de
cizie menită să amine proclamarea
independentei Namibiei, hotărînd
prelungirea, ning, la sfîrșitul lunii
februarie 1983. a prerogativelor așanumitei „Adunări Naționale" și ale
„guvernului provizoriu'1 din acest
teritoriu, organisme-marionetă crea
te de ocupantii sud-africani pentru
a-si perpetua stăoînirea ilegală.

APELUL COMITETULUI INTERNAȚIONAL PENTRU SECURITATE

Șl COOPERARE EUROPEANĂ

Pentru reușita reuniunii de la Madrid!
BRUXELLES 22 (Agerpres). — La
Bruxelles s-a desfășurat reuniunea
Comitetului internațional pentru
securitate șl cooperare europeană
(C.I.S.C.E.), consacrată examinării
stadiului actual al situației din Eu
ropa, problemelor destinderii, secu
rității și cooperării pe continent și
perspectivelor reuniunii de la Ma
drid. Au luat parte reprezentanți ai
comitetelor naționale pentru pace,
securitate șl cooperare în Europa din
țări europene semnatare ale Actului
final de la Helsinki, precum și ai
unor organizații internaționale. Parti
cipanții au insistat asupra necesității
unirii eforturilor tuturor forțelor de
mocratice, ale mișcărilor pentru
pace, pentru a determina reluarea
cursului destinderii, înfăptuirea unor
măsuri efective de dezarmare și pen
tru a se asigura încheierea cu rezul
tate pozitive a reuniunii de Ia Ma
drid.

-.....

Reprezentantul Comitetului pentru
apărarea păcii din țara noastră a în
fățișat pe larg poziția și aprecierile
României, ale președintelui Nicolae
Ceaușescu, cu privire la situația ac
tuală din Europa și pe plan mondial,
referindu-se la inițiativele și propu
nerile constructive ale României in
domeniul dezarmării, precum și la
acțiunile de amploare și marile ma
nifestații de masă care au avut loc
în țara noastră, pentru pace și dezar
mare.
La sfîrșitul reuniunii C.I.S.C.E. a
fost adoptat textul unui apel adresat
delegațiilor participante la reuniu
nea de la Madrid, în care se cere de
legațiilor participante să depună
toate eforturile pentru ca, prin suc
cesul reuniunii de la Madrid, aceasta
să reprezinte o etapă pozitivă pe ca
lea întăririi securității și dezvăț' r l
cooperării in Europa.

MARGINALII ——

Actualitatea „spiritului de la Dipoli"

sificarea activității și sporirea efi
cientei conlucrării dintre organizații
le de cercetare participante. Totoda
tă. a convenit propuneri de colabo
rare în dezvoltarea industriei ami
donului si glucozei. Un loc important
l-a ocupat schimbul de experiență în
introducerea în producția alimentară
a experienței înaintate existente in
țările membre ale C.A.E.R.
A fost adoptat planul de lucru pe
următorii doi ani.

EXPOZIȚIE LA MOSCOVA. In capitala U.R.S.S. s-a deschis expoziția
specializată „Documentația de școlarizare pentru pregătirea specialiștilor
în domeniul tehnicii de calcul" cu participarea țărilor membre ale Con
venției țărilor socialiste pentru tehnica de calcul. Sînt prezente cu ma
terial didactic și Centrala industrială de electronică și tehnică de calcul
(C.I.E.T.C.) și Institutul central pentru conducere și informatică din
România privind minicalculatoarele „I—102F", care constituie o premieră
în această sferă de activitate. Exponatele românești au trezit un deosebit
interes în rindul specialiștilor.

ȘEDINTA CONSILIULUI ECO1 NOMIC ȘI COMERCIAL SOVIE■ TO-AMERICAN s-a încheiat la
Moscova. Cu acest prilej, Nikolai
I Tihonov, președintele Consiliului
de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit
Ipe William Verity, copreședinte al
Consiliului economic și comercial
sovieto-american. Au fost abordate
I probleme privind relațiile economi
ce: și comerciale sovieto-americane,
I activitatea consiliului și a organis
melor acestuia pentru găsirea posi
bilităților de colaborare reciprocă.

La Stuttgart (R. F. Germania) s-a desfășurat o mare demonstrație, In
cursul căreia participanții s-au pronunțat împotriva Instalării de noi ra
chete nucleare pe teritoriul țării, cerînd, totodată, autorităților adoptarea
de măsuri pentru crearea de noi locuri de muncă

1
,
I
I
|

i

I

I
i

I

Dipoli, orășelul-satelit cu pitoreștile sale vile din lemn și granit
risipite prin pădurea de pini și’
mesteceni ce înconjoară capitala
finlandeză, se situa, în urmă cu
zece ani. in centrul diplomației eu
ropene. Pentru întîia oară, repre
zentanții diplomatici ai statelor
continentului. Statelor Unite si Ca
nadei s-au reunit în jurul aceleiași
mese de tratative pentru a pregăti
o conferință consacrată securității
și cooperării in Europa.
Drumul spre Dipoli nu a fost lip
sit de obstacole. Ideea conferinței,
lansată în 1966 la București, a
ajuns să se impună după ce au fost
urniți din loc munți de neîncredere
Si suspiciune. După ce. peste mul
tiplele divizări artificiale, se sta
torniciseră primele acorduri și tra
tate între statele din Estul și din
Vestul continentului. Și rememo
răm aceste momente cu satisfacția
de a consemna că România s-a
aflat printre promotorii cei mai
activi ai acestui proces de norma
lizare a relațiilor intereuropene.
Consultările multilaterale de la
Dipoli. în vederea pregătirii marii
conferințe, au reprezentat prin ele
însele un exercițiu diplomatic ine
dit. în cea de-a doua zi a reuniu
nii. la 23 noiembrie 1972, România
supunea atenției participanților un
set de propuneri privind modul de
desfășurare a consultărilor, care
aveau să devină așa-numitele „re
guli de procedură11 ale Conferinței
pentru securitate și cooperare în
Europa, consacrate ulterior pe
olan international. Sensul acestor
norme era acela de a asigura un
cadru autentic democratic pentru
exprimarea și luarea în considera
re a punctelor de vedere ale sta
telor. Ce se avea în vedere în
acest sens ? Pe scurt : participarea
statelor la negocieri ca state egale,
suverane și independente. în afara
alianțelor militare, adoptarea hotăririlor prin consens' (pentru a nu
.se impune nimănui hotărîri care
i-ar leza interesele naționale), ro
tația in conducerea lucrărilor, ca o
expresie a deplinei egalității drep
tul fiecărui stat de a participa la
toate negocierile. în toate fazele si
la toate nivelurile.
Acum, după zece ani. asemenea
norme nu mai surprind pe nimeni
(deși încă nu toate reuniunile in
ternaționale se conduc după mai
sus-enunțatele principii). Atunci

însă, la Dipoli, ele au produs un
veritabil „șoc11.
Abia după soluționarea proble
melor de ordin procedural venea
însă greul cel greu : adoptarea unei
„Carte a principiilor11 de relații
între state în Europa, definirea
căilor si modalităților de acțiune
pentru statornicirea unui sistem de
securitate care să garanteze drep
tul fiecărui stat la existentă liberă,
ferită de orice agresiune sau ame
nințare din afară, să favorizeze
dezvoltarea largă a cooperării in
toate domeniile. în folosul fiecăruia
si al progresului general. O operă
complexă și dificilă, care a pre
supus debarasarea de resentimente
Si prejudecăți. înțelegerea si accep
tarea cursului inexorabil al dezvol
tării sociale, evaluarea realistă a
intereselor comune ale tuturor sta
telor. spirit de răspundere pentru
destinele întregului continent. Așa
a fost posibilă realizarea unui șir
de înțelegeri asupra principalelor
probleme care au constituit mai
tirziu fundamentul Actului final de
la Helsinki, adoptat în vara anului
1975 de către șefii de stat și de
guvern ai statelor participante.
Evocăm negocierile de la Dipoli
într-un moment în care, după zece
ani. procesul de destindere este
supus unor serioase perturbați!,
cind Ia Madrid se depun mari eforturi. în condiții deosebit de com
plexe în vederea definirii măsuri
lor ce se impun pentru transpu
nerea în viață a prevederilor Ac
tului de la Helsinki, deblocări!
căilor de înțelegere și de consens,
depășirii stării de confruntare ce
s-a instaurat în raporturile dintre
statele
participante.
întrebarea
inevitabilă care se ridică este : dacă
la Dipoli a fost posibil să se ajun
gă la înțelegere, de ce nu șl acum,
la Madrid ?
Lecția de la Dipoli, a cărei re
memorare se impune, este cît se
poate de simplă : nu există obsta
cole insurmontabile atunci cind
este vorba de interesele vitale ale
națiunilor continentului. Iar aceste
interese reclamă eforturi susținute
din partea tuturor, spirit construc
tiv și bună credință, manifestarea
voinței politice de a pune mai pre
sus de orice năzuințele popoarelor
continentului de a trăi în pace, în
securitate și bună înțelegere.

Dumitru ȚINU

Nicolae N. LUPU
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