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relațiilor româno-indoneziene

S-a încheiat vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNA CD TWARAGA 
ELENA CEAISESCU, A SOSII INTR-O VIZITA OFICIALA 

DE PRIETENIE IN REPIBUCA SINGAPORE

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Indonezia

Ambianța de cordialitate, de stimă și înțelegere reciprocă sub care au debutat 
întâlnirile și convorbirile oficiale reliefează voința comună de a conferi 

noi dimensiuni colaborării dintre cele două țări

Eveniment de cea mai 
mare însemnătate, cu largi 
si profunde semnificații-, vi
zita oficială de Driete- 
nie a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia. împreună cu tovarășa. 
Elena Ceaușescu. în Repu-’’ 
blica Singapore, la invita
ția președintelui Chengara 
Veetil Devan Nair și a 
doamnei Nair, a început 
miercuri. 24 noiembrie, sub 
auspiciile sentimentelor de 
stimă si prețuire de care 
se bucură în lume condu
cătorul tării noastre.

Prima vizită în această 
țară a unui șef de stat ro
mân a stîrnit un justificat 
interes, fiind apreciată ca 
un important act politic 
care va deschide noi per
spective dezvoltării colabo
rării între cele două țări 
spre binele popoarelor ro
mân și singaporez, conlu
crării pe plan internațional 
în slujba edificării unei 
lumi a păcii, cooperării și 
înțelegerii între toate na
țiunile.

Făcîndu-se eooul acestui 
larg interes. Singapore a 
întimpinat pe distinșii soli 
ai poporului român cu cele 
mai înalte onoruri civile și 
militare.

Ceremonia oficială a so
sirii a avut Ioc. conform 
tradiției locale, la palatul 
prezidențial.

Aici. în cadrul solemn al 
ceremoniei organizate în 
cinstea înaltilor soli ai po
porului român, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu. în
soțiți de ministrul afaceri
lor externe și culturii, de

alti membri ai guvernului 
Si oficialități singaporeze, 
au fost salutați cu deose
bită cordialitate de pre
ședintele C. V. Devan Nair 
Si doamna Nair.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu sint conduși de 
președintele Republicii 
Singapore la podiumul ofi
cial. de unde solii poporu
lui român primesc inalte 
onoruri militare.

O fanfară, alcătuită din 
militari ai forțelor aeriene, 
intonează imnurile de stat 
ale României și' Singapo- 
relui. Pe catarg se înalță 
tricolorul românesc. in 
timp ce drapelul singapo
rez si steagul regimentului 
de gardă sint înclinate în 
onoarea oaspeților.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă 
garda de onoare, după care 
revine pe'podium. unde este 
însotit de președintele C. V. 
Devan Nair. să primească 
onorul gărzii militare. Sint 
intonate din nou imnurile 
de stat'ale celor două țări.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. însoțiți 
de președintele C. V. Devan 
Nair si doamna Nair. se în
dreaptă apoi spre salonul 
oficial al palatului.

Primul ministru Lee 
Kuan Yew. ceilalți membri 
ai guvernului, precum si 
șefii misiunilor diploma
tice reuniți aici salută cu 
acest prilej pe inaltii oas
peți români. prezentind 
omagiul lor președintelui 
Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu.

Întîlnirea dintre președintele Nicolae Ceaușescu
și președintele Chengara Veetil Devan Nair

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întîlnit cu președin
tele Republicii Singapore, Chengara

Veetil Devan Nair, și doamna Nair 
în cadrul unei vizite protocolare e- 
fectuate după ceremonia sosirii.

Cu acest prilej, președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 'Ceaușescu

și președintele Chengara Veetil 
Devan Nair, doamna Nair s-au între
ținut cordial.

întilnirea dintre șefii de stat ai 
celor două țări a marcat, sub sem

nul dorinței reciproce de amplificare 
și lărgire a raporturilor de prietenie 
și colaborare, un moment important 
al dialogului la nivel înalt româno- 
singaporez.

Dineu oficial oferit in onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

In onoarea președintelui Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Singapore, Chengara Veetil Devan

Nair, și doamna Nair au . oferit, 
miercuri, un dineu oficial.

Au luat parte Ion M. Nicolae, 
Stefan Andrei, celelalte persoane ofi-

ciale care însoțesc în vizita sa pe șe
ful statului nostru.

Dineul a reunit membri ai guver
nului, alte oficialități singaporeze.

în timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, președintele 
Chengara Veetil Devan Nair și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

Toastul președintelui 
Chengara Veetil Devan Nair

Domnule președinte și doamnă 
Ceaușescu,

Excelențe,
Doamnelor și domnilor,
îmi este foarte plăcut să vă adre

sez, în numele guvernului și po
porului singaporez, dumneavoastră 
și distinsei doamne Ceaușescu, pre
cum și delegației dumneavoastră, 
urarea de bun venit în Republica 
Singapore.

Domnule președinte,
Vizita dumneavoastră marchea

ză o nouă etapă în dezvoltarea 
relațiilor româno-singaporeze și va 
contribui la întărirea raporturi
lor existente între țările noastre.

Deși România și Singapore au 
sisteme sociale și politice diferite, 
țările noastre au poziții similare 
față de multe probleme interna
ționale. Ambele noastre țări cred 
în nealinierea reală. Ca și Româ
nia, Republica Singapore este con
vinsă că relațiile internaționale 
trebuie să se desfășoare in confor
mitate cu principiile înscrise în 
Carta O.N.U.

Din nefericire, domnule președin
te, nu toate țările respectă cu 
strictețe, așa cum procedează țările

noastre, principiile de bază ale 
dreptului internațional.

Exprimînd apoi poziția țării sale 
în legătură cu problemele din 
Kampuchia, vorbitorul a subliniat, 
în toastul său, necesitatea respectă
rii, în relațiile dintre state, a drep
tului internațional.

Numai refuzind să acceptăm 
încălcarea acestor principii, preve
derile Cartei Națiunilor Unite și 
militînd pentru o soluționare justă, 
pe cale politică, a problemelor, pu
tem, intr-adevăr, contribui la rein- 
staurarea stabilității in această re
giune, cît și în alte regiuni ale lu
mii — a spus președintele Repu
blicii Singapore. Numai combătînd 
agresiunea, întărim securitatea 
tuturor țărilor mici.

în legătură cu aceasta, îngă
duiți-mi să exprim aprecierea țării 
mele față de sprijinul pe care 
România îl acordă înfăptuirii 
drepturilor legitime ale poporului 
kampuchian.

Excelențe, doamnelor și domni
lor, doresc să vă invit ca, împreu
nă, să ridicăm paharul in sănătatea 
și pentru fericirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a distinsei 
doamne Elena Ceaușescu, precum și 
a membrilor delegației Republicii 
Socialiste România. (Vii aplauze).

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte,
Doamnă Nair,
Doamnelor și domnilor,
Doresc să vă mulțumesc pentru 

primirea ce ne-a fost rezervată, 
pentru urările dumneavoastră de 
bun venit — și să vă adresăm, la 
rindul nostru, un salut și cele mai 
bune urări.

Vizita pe care o facem în Singa
pore constituie un moment impor
tant în dezvoltarea relațiilor româ
no-singaporeze și sintem convinși 
că ea va deschide noi perspective 
colaborării dintre țările noastre atît 
pe plan bilateral, cît și pe arena 
mondială, în lupta pentru afir
marea politicii de pace, indepen
dență și colaborare internațională.

Este necesar ca, indiferent de 
orînduiri sociale, statele să colabo
reze activ in dezvoltarea lor econo- 
mico-socială, in obținerea păcii și 
dezvoltarea de sine stătătoare. Tre
buie să se pornească de la nece
sitatea respectării dreptului fiecă
rui popor de a-și alege singur ca
lea dezvoltării economico-sociale, o- 
rînduirea pe care o dorește, fără 
nici un amestec din afară. Sint 
bucuros să constat că tocmai in a- 
cest spirit se dezvoltă relațiile din
tre România și Singapore.

Domnule președinte,
în viața internațională s-a ajuns 

la o încordare deosebită ca rezultat 
al politicii de reîmpărțire a zonelor 
de influență, de forță și amenin
țare cu forța. Se amplifică tot mai 
mult criza economică mondială, se 
accentuează continuu cursa înar
mărilor. Toate acestea pun tot mai 
grav în pericol libertatea și inde
pendența popoarelor, pacea și secu
ritatea întregii omeniri.

In aceste împrejurări, imperati
vul cel mai arzător al zilelor noas
tre este unirea și conlucrarea tot 
mai strînsă a tuturor statelor și po
poarelor pentru oprirea agravării 
situației internaționale, pentru 
dezarmare și, în primul rind, dezar
mare nucleară, pentru destindere, 
colaborare și pace. Realitățile de
monstrează că numai respectarea 
neabătută a principiilor egalității in 
drepturi, independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc, a dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, fără 
nici un amestec din afară, consti
tuie singura cale rațională care 
poate asigura pacea și securitatea.
(Continuare în pag. a III-a)

Vizita oficială de prietenie efec
tuată in Indonezia de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România. împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
la invitația președintelui Republicii 
'•Indonezia. Suharto, și a doamnei, 
Tien Suharto, a ltiat sfirșit miercuri, 
24 noiembrie, in aceeași atmosferă 
de caldă cordialitate și intelegere re
ciprocă in care s-a desfășurat.

Prin manifestările de profundă 
stimă la adresa conducătorului 
României socialiste, de sinceră prie
tenie față de poporul român, prin 
rezultatele ei fructuoase, vizita — 
cea dinții efectuată de președintele 
Nicolae Ceaușescu pe pămintul indo
nezian — s-a inscris ca un eveniment 
memorabil al relațiilor româno-indo
neziene, constituind totodată un mo
ment de primă mărime al actualității 
politice mondiale.

După încheierea convorbirilor ofi
ciale intre șefii de stat ai celor do tă 
țări, președintele Romanici, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Siena Ceaușescu. însoțiți de pre
ședintele Indoneziei. Suharto, și 
doamna Tien Suharto, s-au Îndrep

tat spre aeroport. Locuitorii capita
lei au făcut calde manifestări de 
prietenie inalților soli ai poporului 
român. Grupuri de copii Indonezieni 
flutură stegulețe românești și indo
neziene.

La aeropor.t, înalții oaspeți români 
sint salutați de numeroase persona-
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lități indoneziene, de șefii misiunilor 
diplomatice.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu iși iau ră
mas bun de la membrii ambasadei 
noastre la Jakartg.

—r— ■ ..... ' 1 '•*
(Continuare in pag. a Il-a)

a II-a ---------------------------

DECLARAȚIA COMUNA
ROMÂNO-INDONEZIANĂ 

adoptată la încheierea vizitei oficiale 

de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste România, 

și a tovarășei Elena Ceaușescu în Indonezia

------------------------------------- Ieri au Început -------------------------------------

CONFERINȚELE EXTRAORDINARE ALE 
ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID

Relatări în paginile IV-V
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VIZITA OFICIALÂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA INDONEZI

încheierea convorbirilor 
oficiale

Convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și 
președintele Republicii Indonezia, 
Suharto, au luat sfirșit miercuri, 24 
noiembrie, rezultatele deosebit de 
rodnice ale dialogului la nivel inalt 
fiind consemnate în Declarația co
mună cu privire la vizita oficială in 
Indonezia, adoptată de cei doi șefi 
de stat.

Reintîlnirea dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu și președintele Suharto,

Însoțit de doamna Tien Suharto, s-a 
desfășurat la Palatul Istana Merdeka.

Erau de față Ion M. Nicolae. Ștefan 
Andrei, precum și ambasadorul țării 
noastre la Jakarta, alte persoane ofi
ciale române, membri ai guvernului 
indonezian.

De ambele părți s-a exprimat sa
tisfacția deosebită pentru întilnirea 
la nivel înalt și convorbirile purtate, 
pentru rezultatele fructuoase ale vi
zitei, desfășurate într-o atmosferă de 
prietenie, sinceritate, stimă și res
pect reciproc, pentru înțelegerile con
venite cu prilejul convorbirilor in ca-

drul cărora a fost abordată o arie 
largă de probleme.

Cei doi șefi de stat au apreciat că 
dialogul la nivel înalt româno-indo- 
nezian a reprezentat o contribuție de 
cea mai mare importanță la dezvol
tarea relațiilor, de prietenie și strin- 
gerea colaborării între cele două țări, 
la cauza destinderii și păcii, cooperă
rii și înțelegerii internaționale, a pro
gresului și independenței popoarelor.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
invitat pe șeful statului Indonezia să 
efectueze o vizită oficială în Româ
nia. invitație ce a fost acceptată’cu 
plăcere.

DECLARAȚIA COMUNĂ ROMÂNO-INDONEZIânT 
adoptată la încheierea vizitei oficiale de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, 

și a tovarășei Elena Ceaușescu în Indonezia

PLECAREA
DIN JAKARTA

(Urmare din pag. I)
Președintele Nicolae Ceaușescu șl 

tovarășa Elena Ceaușescu își iau ră
mas bun de la președintele Parla
mentului, Amirmachmud, de la 
membri ai guvernului, de la celelalte 
oficialități indoneziene, civile și mi
litare, prezente pe aeroport. Președin
ții Nicolae Ceaușescu și Suharto, to
varășa Elena Ceaușescu și doamna 
Tien Suharto urcă pe podiumul de 
onoare pentru a primi raportul co
mandantului gărzii aliniate pe aero
port. Are loc trecerea în revistă a 
gărzii de onoare. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu salută drapelele de stat 
ale României și Indoneziei.

în onoarea înalților soli ai poporu
lui român răsună imnurile de stat 
ale celor două țări, se trag 21 salve 
de artilerie.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu deosebită 
căldură de președintele Suharto și 
doamna Tien Suharto, de vicepre
ședintele Adam Malik, cu soția.

Președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau rămas bun de la

președintele Suharto și doamna Tien 
Suharto, adresîndu-le la despărțire 
cele mai bune urări.

La ora 9,00, ora locală, aeronava 
prezidențială decolează, îndreptîn- 
du-se spre Republica Singapore.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI •

Excelenței Sale
Domnului general SUHARTO

Președintele Republicii Indonezia

JAKARTA

Părăsind teritoriul Republicii Indonezia, doresc să vă adresez, la 
Încheierea vizitei noastre in frumoasa dumneavoastră țară, cele mai calde 
mulțumiri pentru primirea cordială și ospitalitatea prietenească de care ne-am 
bucurat.

Folosesc acest prilej pentru a exprima, Încă o dată, convingerea noastră 
fermă că vizita și convorbirile purtate, înțelegerile la care am ajuns se vor 
înscrie ca un moment important în dezvoltarea relațiilor româno-indoneziene, 
conferind noi dimensiuni colaborării și cooperării reciproc avantajoase dintre 
țările noastre, în interesul și spre binele celor două popoare, al dezvoltării 
lor libere și independente, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, odată cu salutul nostru de 
rămas bun. calde urări de sănătate și fericire personală, de progres și 
prosperitate pentru întregul popor al Indoneziei prietene.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a efectuat o vizită oficială, de 
prietenie, in Republica Indonezia, la invitația pre
ședintelui acestei țări, Suharto, și a doamnei Tien 
Suharto, în perioada 22—24 noiembrie 1982. înal- 
ții oaspeți români au fost însoțiți, in cursul vizi
tei, de tovarășii Ion M. Nicolae, viceprim-minis- 
tru al guvernului, Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, și de alte persoane oficiale.

Cu ocazia vizitei, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste România, i-a 
fost conferit Ordinul „Steaua Indoneziei" de că
tre președintele Suharto,, iar tovarășei Elena 
Ceaușescu Ordinul „Mahaputera". La rindul său, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a conferit Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, 
cu eșarfă, președintelui Republicii Indonezia, 
Suharto, și Ordinul „Tudor Vladimirescu" clasa 
I doamnei Tien Suharto.

în cursul vizitei în Indonezia, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au intilnit cu vicepreședintele republicii, Adam 
Malik, împreună cu soția, și au luat parte la o 
ceremonie oficială organizată in onoarea lor de 
către guvernatorul orașului Jakarta. De aseme
nea, președintele României a depus o coroană de 
flori la Cimitirul eroilor din Kalibata. înalții oas
peți români s-au bucurat pretutindeni de o caldă 
primire din partea guvernului și poporului Indo
neziei, expresie a sentimentelor de prietenie și 
stimă reciprocă statornicite intre cele două țări.

Președintele Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a avut convorbiri ofi
ciale cu președintele Republicii Indonezia, Su
harto. La convorbiri a participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului 
român. Au avut loc, de asemenea, convorbiri se
parate, simultahe, pe probleme politice și pro
bleme economice de interes comun, la care au 
participat miniștri și alți reprezentanți oficiali 
din cele două țări. La discuțiile pe problemele 
economice, grupele de lucru au fost conduse de 
tovarășul Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al 
guvernului român, și prof. dr. Widjojo Nitisastro, 
ministru coordonator pentru problemele econo
mice, financiare și dezvoltare industrială in gu
vernul indonezian, președintele Agenției Națio
nale pentru Dezvoltare, iar la discuțiile pe pro
blemele politice, grupele de lucru au fost conduse 
de tovarășul Ștefan Andrei, ministrul român al 
afacerilor externe, și prof. dr. Mochtar Kusuma- 
atmadja, ministrul afacerilor externe al Republi
cii Indonezia.

La convorbirile oficiale care au avut loc la Pa
latul Merdeka, cei doi șefi de stat au abordat o 
gamă largă de probleme de interes comun. Ei 
s-au informat reciproc cu privire la preocupările 
și obiectivele actuale ale țărilor lor pe planul 
dezvoltării economice și sociale, au examinat sta
diul actual și perspectivele raporturilor româno- 
indoneziene și au avut un schimb de vederi am
plu și constructiv in legătură cu problemele ma
jore ale vieții internaționale contemporane. Con
vorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cor
dială, de prietenie, respect reciproc și sinceritate, 
contribuind intr-o măsură holărîtoare la adinci- 
rea înțelegerii dintre cele două țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Suharto și-au exprimat satisfacția față de cursul 
ascendent al raporturilor prietenești de cooperare 
existente intre țările lor în diferite domenii de 
interes comun, ca și al colaborării dintre ele în 
viața internațională. în acest context, cele două 
părți au scos în evidență importanța actualului 
dialog la cel mai înalt nivel, care conferă noi di
mensiuni conlucrării reciproc avantajoase dintre 
țările lor și au căzut de acord să promoveze în 
continuare contactele directe româno-indoneziene.

Cei doi președinți au fost de acord că există 
posibilități pentru consolidarea și amplificarea 
raporturilor dintre cele două țări, îndeosebi pe 
plan economic, subliniind că este de dorit să se 
acționeze în această direcție, pe baze echilibrate, 
în avantajul reciproc al României și Indoneziei, 
în acest scop, ei au convenit intensificarea în vii
tor a cooperării economice bilaterale, îndeosebi 
în domeniile industriei miniere, industriei con
strucțiilor de mașini, energiei, industriei materia
lelor de construcții, transporturilor, agriculturii și 
industriei forestiere. Cei doi președinți au hotă- 
rît să fie înființată o comisie mixtă interguver- 
namentală de cooperare economică, tehnică, știin
țifică și de dezvoltare a schimburilor comerciale.

In cursul vizitei a fost semnat un acord pe 
terrpen lung de cooperare economică, tehnică și 
științifică Cele două părți au convenit să fie 
depuse, în continuare, toate eforturile pentru ac
celerarea negocierilor privind încheierea altor 
documente bilaterale, îndeosebi a acordului pri
vind evitarea dublei impuneri și a înțelegerii de 
garantare reciprocă a investițiilor. S-a convenit, 
totodată, să fie accelerate negocierile pentru fina
lizarea contractelor privind realizarea unor pro
iecte concrete de cooperare economică, in special 
în domeniile agriculturii, zootehniei și industriei 
forestiere în același timp, cele două părți vor în
curaja contactele directe dintre întreprinderile și 
organizațiile de specialitate din România și In
donezia, care își desfășoară activitatea în dome
niile comercial, financiar, economic și tehnologie.

Reliefînd cu satisfacție bunele relații existente 
Intre Marea Adunare Națională a Republicii So
cialiste România și Parlamentul Republicii Indo

nezia, intre organizațiile de tineret din cele două 
țări, ambii președinți și-au exprimat convingerea 
că aceste raporturi contribuie la dezvoltarea de 
ansamblu a conclucrării româno-indoneziene. Ei 
au fost, de asemenea, de acord să stimuleze dez
voltarea în viitor a cooperării existente pe pian 
cultural și științific, in domenii de interes comun.

Cei doi președinți, procedind la examinarea 
problemelor majore ale lumii contemporane, 
și-au exprimat profunda lor preocupare față de 
agravarea situației internaționale, datorită, în 
principal, lipsei de progrese semnificative in efor
turile pentru reglementarea pe cale politică a 
stărilor conflictijale din diferite părți ale lumii, 
continuării cursei înarmărilor, adincirii decalaje
lor dintre țările in curs de dezvoltare și țările 
dezvoltate și tendințelor tot mai accentuate de a 
se recurge la forță și la intervenție in treburile 
interne ale altor state

Subliniind înalta îndatorire a tuturor națiunilor 
lumii de a acționa cu toată energia, în strînsă 
unitate și intr-un spirit de înaltă responsabilitate 
pentru a opri înrăutățirea situației internaționale, 
cei doi președinți au reliefat necesitatea respec
tării stricte, in raporturile dintre state, a prin
cipiilor deplinei egalități in drepturi, respectului 
independenței și suveranității naționale, integri
tății teritoriale și a sistemului social, neinterven
ției în treburile interne, renunțării la forță sau 
la amenințarea cu forța. Ei și-au reafirmat con
vingerea că numai pe această bază se pot dezvol
ta raporturi normale intre state și poate fi asi
gurată coexistența pașnică intre națiuni. Totodată, 
șefii de stat ui României și Indoneziei au relevat, 
și de această dată, că toate diferendele dintre state 
pot și trebuie să fie reglementate exclusiv prin 
mijloace pașnice, prin negocieri.

Cei doi președinți s-au pronunțat pentru întări
rea rolului Organizației Națiunilor Unite în viața 
internațională, îndeosebi pentru sporirea contri
buției sale in reglementarea diferendelor dintre 
state, pentru adaptarea organizației mondiale la 
realitățile hunii contemporane, pentru democrati
zarea ansamblului raporturilor dintre state.

în același timp, cei doi președinți au apreciat 
că este necesar ci. țările in curs de dezvoltare, 
statele nealiniate, țările mici și mijlocii să joace 
un roi tot mai însemnat in viața internațională, 
în acest cadru, președinții României și Indoneziei 
au reliefat importanța activității pe care o des
fășoară statele nealiniate în lupta pentru respec
tarea independenței și menținerea păcii in lume. 
Ei au subliniat, de asemenea, importanța conso
lidării solidarității și unității de acțiune dintre 
statele nealiniate și țările in curs de dezvoltare, 
în eforturile lor comune pentru instaurarea unei 
lumi mai drepte și mai echitabile, și au exprimat 
speranța că viitoarea întilnire a șefilor de stal 
și de guvern ai țărilor nealiniate, care urmează 
să aibă loc la New Delhi, in martie 1983, va contri
bui Ia soluționarea problemelor complexe cu care 
este confruntată lumea contemporană.

Cei doi președinți și-au reafirmat holărirea de 
a-și consacra toate energiile pentru reglementarea 
a două dintre cele mai importante probleme care 
se află astăzi în fața omenirii: amenințarea cu o 
catastrofă nucleară și echitate pentru țările în curs 
de dezvoltare în relațiile economiee mondiale. 
Ei au accentuat necesitatea adoptării de măsuri 
urgente pentru a se ajunge la încetarea cursei 
înarmărilor, la dezarmarea generală și completă, 
sub un control international eficace, reliefind in 
această direcție necesitatea imperioasă a dezar
mării nucleare. Relevind interdependența strînsă 
existentă intre dezarmare și dezvoltare, cei doi 
șefi de stat au subliniat că in procesul dezarmării 
pot li eliberate importante resurse materiale și 
umane care ar putea fi folosite pentru reducerea 
substanțială a sărăciei și foametei iu lume, pentru 
accelerarea dezvoltării economice și sociale a 
tuturor statelor, îndeosebi a țărilor în curs de 
dezvoltare, ceea ce va exercita o influență pozi
tivă asupra întregii economii mondiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Suharto au reliefat consecințele grave ale actualei 
crize economice mondiale asupra tuturor statelor 
și. in primul rind, asupra țărilor în curs de dez
voltare, și și-au manifestat îngrijorarea îndeosebi 
față de deteriorarea cadrului cooperării economiee 
internaționale, accentuarea măsurilor protecțio- 
niste, îngustarea însemnată a accesului țărilor în 
curs de dezvoltare la piața mondială, ia resursele 
financiare și la tehnologia avansată. Aceste feno
mene exercită o influență negativă, in primul rind 
asupra economiilor țărilor în curs de dezvoltare, 
și, totodată, contribuie la deteriorarea stabilității 
politice și economice in întreaga lume. Cele două 
părți- se pronunță pentru lansarea imediată a 
rundei de negocieri globale, ca un mijloc pentru 
realizarea de progrese efective pe calea instaurării 
noii ordini economice internaționale, imperativ 
major al lumii contemporane. în același timp, 
președinții României, și Indoneziei au apreciat că, 
în actualele condiții internaționale, consolidarea 
solidarității și intensificarea cooperării dintre țările 
în curs de dezvoltare sînt mai necesare ca 
oricind. Pentru realizarea eficientă a acestui obiec
tiv, cei doi șefi de stat au reliefat importanța 
punerii in aplicare a Programului de acțiune 
privind cooperarea economică dintre țările in curs 
de dezvoltare, ca și a armonizării pozițiilor sta
telor în curs de dezvoltare în negocierile cu țările 
dezvoltate referitoare la instaurarea noii ordini 
economice Internaționale.

Trecînd în revistă evoluția evenimentelor din 
Asia de Sud-Est, cele două părți și-au exprimat

speranța că se va ajunge la o soluție politică ur
gentă privind actuala situație din Kampuchea, in 
concordanță cu aspirațiile legitime ale poporului 
acestei țări.

Cei doi președinți și-au reafirmat convingerea 
că stabilirea unei păci globale, juste și durabile in 
Orientul Mijlociu trebuie să se bazeze pe retrage
rea totală a Israelului din teritoriile arabe ocupa
te in 1967, inclusiv din Ierusalimul de răsărit, și 
pe recunoașterea drepturilor legitime ale poporu
lui palestinian, inclusiv a dreptului său la autode
terminare și la crearea unui stat național pro
priu, independent. Președinții celor două țări au 
subliniat că Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei, "singurul reprezentant legitim al poporului 
palestinian, trebuie să participe la negocierile con
sacrate instaurării unei păci globale, drepte, în 
această zonă.

Reamintind că țările lor au condamnat cu fer
mitate acțiunile militare agresive ale Israelului 
indreptate împotriva Libanului și a populației pa
lestiniene care trăiește în această țară, cei doi șefi 
de stat au reliefat că acum este esențial să se ac
ționeze cu toată insistența pentru retragerea tru
pelor israeliene din Liban.

Exprimindu-și îngrijorarea față de continuarea 
războiului dintre Irak și Iran, cei doi președinți 
s-au pronunțat în favoarea încetării imediate a 
ostilităților militare, pentru o reglementare poli
tică, prin negocieri, a conflictului dintre cele două 
țări.

Președinții României și Indoneziei, examinind 
situația din Europa, și-au exprimat sprijinul pen
tru edificarea securității și adincirca cooperării 
pe acest continent. Președintele Nicolae Ceaușescu 
a prezentat situația extrem de serioasă existentă 
in prezent în Europa, ca urmare a acumulării 
unor cantități uriașe de armamente convenționale 
și nucleare, a subliniat importanta împiedicării 

‘desfășurării de noi rachete, precum și a retragerii 
și distrugerii celor existente, a reliefat necesi
tatea convocării unei conferințe pentru încredere 
și dezarmare pe continent; și a asigurării conti
nuității procesului de edificare a securității și coo
perării în Europa, început la Helsinki. Salutînd 
reluarea reuniunii de la Madrid și exprimind spe
ranța că aceasta se va desfășura într-un spirit 
constructiv și că se va încheia cu rezultate pozi
tive, cei doi președinți au fost de acord că orice 
progres realizat în procesul securității și coope
rării în Europa va contribui la reducerea tensiunii 
in întreaga lume.

Ambii președinți au reafirmat sprijinul deplin al 
țărilor lor pentru realizarea unei zone de pace in 
Oceanul Indian, în conformitate cu rezoluțiile 
O.N.U.

Președintele Republicii Indonezia, Suharto, a 
explicat rolul important pe care îl are Asociația 
Națiunilor din Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.) in 
promovarea cooperării dintre țările membre și a 
făcut o prezentare a diferitelor proiecte in curs de 
realizare in cadrul acestui organism, inclusiv efor
turile pentru instaurarea in regiune a unei zone a 
păcii, libertății și neutralității. Ambii președinți 
și-au exprimat convingerea că activitatea desfășu
rată în cadrul A.S.E.A.N. contribuie la menținerea 
păcii și stabilității, la promovarea progresului și 
prosperității în regiune.

Cu privire Ia situația din Africa, ambele părți 
au scos in evidență necesitatea urgentă a asigu
rării accesului la independentă ai Namibiei, pro- 
nunțindu-se pentru retragerea imediată a Africii 
de Sud din acest teritoriu. Totodată, au fost reafir
mate solidaritatea și sprijinul țărilor lor față de 
lupta dreaptă a poporului naihibian pentru liber
tate și independență, sub conducerea S.W.A.P.O., 
singurul său reprezentant legitim. în același timp, 
ei s-au pronunțat pentru eliminarea imediată și 
totală a politicii de apartheid a guvernului mino
ritar rasist al Africii de Sud.

Cei doi președinți au convenit să fie, in conti
nuare, intensificată conlucrarea dintre reprezen
tanții țărilor lor în diferite organizații și orga
nisme internaționale, la O.N.U., in „Grupul ce
lor 77“ al țărilor în curs de dezvoltare și in ca
drul mișcării statelor nealiniate.

Președinții României și Indoneziei și-au expri
mat satisfacția in legătură cu rezultatele acestei 
vizite, cu convorbirile care au avut loc și cu înțe
legerile la care s-a ajuns cu această ocazie. A fost 
subliniată convingerea celor două părți că actualul 
dialog româno-indonezian la cel mai inalt nivel 
va da un impuls nou, dinamic, amplificării rapor
turilor prietenești dintre cele două popoare, întă
ririi conlucrării dintre țările lor pe plan bilateral 
și in viața internațională. Totodată, cei doi pre
ședinți și-au exprimat convingerea că dezvoltarea, 
in continuare, a legăturilor bilaterale, și îndeosebi 
intensificarea cooperării economice, vor asigura o 
bază trainică și vor conferi durabilitate și stabili
tate raporturilor româno-indoneziene.

Președintele Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au exprimat președintelui Republicii 
Indonezia. Suharto, și doamnei Tien Suharto mul
țumiri cordiale pentru primirea caldă și ospitali
tatea de care s-au bucurat in timpul vizitei oficia
le. de prietenie, efectuate in Indonezia. Șeful sta
tului român și tovarășa Elena Ceausescu au adre
sat o invitație președintelui Suharto și doamnei 
Tien Suharto de a efectua o vizită oficială, de 
prietenie, in Republica Socialistă România. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei ur- 
mind a fi stabilită ulterior, pe canale diplomatice.
Jakarta, 24 noiembrie 1982
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA SINGAPORE

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
România se pronunță ferm pen

tru solutionarea tuturor conflicte
lor și problemelor litigioase dintre 
state numai și numai pe calea paș
nică, a tratativelor. Aș menționa, în 
acest sens, în primul rînd, proble
mele din Orientul Mijlociu. Consi
derăm că este necesar să se facă 
totul pentru o pace trainică, 
globală, pentru soluționarea proble
mei poporului palestinian pe baza 
dreptului la autodeterminare și la 
realizarea unui stat propriu inde
pendent, pentru asigurarea inde
pendenței și suveranității tuturor 
statelor din zonă.

In același spirit considerăm că 
trebuie soluționate și celelalte con
flicte, inclusiv problemele din Asia 
de sud-est. România sprijină activ 
soluționarea, pe calea tratativelor, a 
problemei Kampuchiei pe baza re
concilierii naționale și asigurării 
independenței și neutralității aces
tei țări și a caracterului de neali
niere.

Ca țară europeană, România 
acordă o atenție deosebită proble
melor securității și colaborării în 
Europa, militează pentru desfășu
rarea cu rezultate cit mai bune a 
reuniunii de la Madrid, pentru con

vocarea unei conferințe consacrate 
dezarmării și încrederii în Europa, 
Ne pronunțăm pentru continuitatea 
reuniunilor consacrate păcii și co
laborării. Considerăm că trebuie să 
facem totul pentru oprirea ampla
sării rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune în Europa, pentru 
retragerea celor existente, pentru o 
Europă unită, a colaborării și păcii, 
fără nici un fel de arme nucleare.

Ca țară socialistă in curs de 
dezvoltare, România acționează, 
împreună cu statele în curs de 
dezvoltare, pentru lichidarea sub
dezvoltării și instaurarea noii or
dini economice internaționale, ba
zate pe deplina egalitate, care să 
asigure progresul mai rapid al tu
turor țărilor, îndeosebi al celor 
rămase în urmă, să asigure stabi
litatea economiei mondiale.

Soluționarea problemelor com
plexe ale lumii de azi cere să se 
facă totul pentru participarea ega
lă a tuturor statelor — fără deose
bire de mărime sau orinduire so
cială — la rezolvarea lor, pentru 
creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite, al altor organisme 
internaționale, in asigurarea păcii, 
colaborării și independenței po
poarelor.

Aș dori să menționez cu multă 

satisfacție colaborarea activă a ță
rilor noastre în organismele inter
naționale pentru soluționarea pro
blemelor complexe, în interesul 
fiecărei națiuni și al păcii în lume.

Noi avem convingerea că popoa
rele de pretutindeni, acționind mai 
unite și mai solidare, pot să o- 
prească cursul spre prăpastie, pot 
să asigure pacea, dreptul funda
mental al oamenilor la existență 
și Ia independență. Pînă nu vor 
începe să cadă bombele atomice, 
nucleare, trebuie să facem totul 
pentru a opri folosirea lor, pentru 
a impune dezarmarea și, în primul 
rînd, dezarmarea nucleară!

încredințat că vizita pe care o 
facem în Republica Singapore, 
convorbirile ce Ie avem vor da noi 
impulsuri relațiilor dintre țările și 
popoarele noastre, doresc să toas
tez :

— în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, și a doamnei 
Nair !

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor !

— pentru fericirea poporului Re
publicii Singapore !

— pentru colaborare între po
poarele noastre !

— pentru pace ! (Vii aplauze). In timpul întilnirii to/arășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu cu președintele Chengara Veetil Devan Nair

întîlnirea președintei»! Nicolae Ceaușescu 
cu primul ministru al Republicii Singapore

în marele port 
Singapore

în cursul după-amiezii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu au făcut o 
vizită în portul Singapore.

Șeful statului român a fost însoțit 
de tovarășul Ștefan Andrei, de alte 
persoane oficiale române.

împreună cu înalții oaspeți români, 
la vizită au participat Lim Chee 
Onn, ministru, secretar general al 
Congresului Național al Sindicatelor, 
șeful misiunii de onoare, cu soția, 
alte persoane oficiale singaporeze.

La sosirea la cheiul Departamen
tului marinei, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați de di
rectorul general al Căpităniei portu
lui Singapore, Wong Hung Khim, 
care le-a urat un călduros bun venit.

Gazdele i-au invitat apoi pe înalții 
oaspeți români să urce la bordul 
vasului pentru demnitari „Barkas“, 
pentru a face turul portului Sin
gapore.

De la bordul vasului „Barkas" pri
veliștea este impresionantă. în port 
se găsesc un mare număr de nave, 
de diferite tonaje, alte cîteva sute 
aflîndu-se în marea radă, așteptînd 
să intre, la rîndul lor. în port, pen
tru operațiile de încărcare-descăr- 
care. înalților oaspeți români le-au 
fost prezentate principala activitate 
ce se desfășoară aici într-un ritm ce 
atestă dimensiunile dezvoltării eco
nomiei țării, rolul pe care îl are 
în traficul mondial acest port ce se 
situează pe locul doi in lume. Toate 
extinderile din ultimul timp s-au 
făcut smulgind apelor mării pămîn- 
tul, așa cum, dealtfel, s-a sporit În
săși suprafața orașului ale cărui as
censiuni pe verticală sint specta
culoase.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au avut cu
vinte de înaltă apreciere și au sem
nat, cu prilejul vizitei, în Cartea de 
onoare a portului Singapore.

Vizita tovarășei Elena Ceausescu la
Miercuri după-amiază, tovarășa 

Elena Ceaușescu a vizitat Grădina 
botanică din Singapore, o importantă 
rezervație naturală a orașului.

Exprimînd bucuria pentru această 
vizită la o instituție reprezentativă 
pentru Singapore, comisarul Grădinii 
botanice, doamna Ng Siew Yin a dat 
glas sentimentelor de recunoștință 
pentru prilejul de a înfățișa tovară
șei Elena Ceaușescu, om de știință 
de renume mondial, roadele unei 
ample activități de sistematizare și 
cercetare, pentru punerea în valoare 
a generozității naturii în aceste 
locuri.

Au fost vizitate mai multe pavili
oane de orhidee. S-au prezentat to
varășei Elena Ceaușescu metodele 
speciale aplicate pentru ca. prin în
crucișări succesive, să se obțină cit 
mai multe variante de culori ale 
„florilor-lumină", cum mai sint de
numite în aceste locuri orhideele.

în pavilionul de onoare al orhidee
lor, directoarea Grădinii botanice din 
Singapore a rugat pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să accepte propunerea co
lectivului de cercetători ca o varieta
te nouă de dendrobium să poar
te numele de „Dendrobium-Elena

Grădina botanică
Ceaușescu". Este în tradiția acestor 
meleaguri să asocieze momentelor 
importante și sentimentelor de stimă 
și respect atributele de expresivitate 
ale orhideelor.

în aplauzele unei numeroase asis
tențe, tovarășa Elena Ceaușescu a 
acceptat cu plăcere rugămintea bo- 
taniștilor singaporezi și a mulțumit 
pentru emoționanta manifestare, sub
liniind că vede în aceasta o expresie 
a prieteniei româno-singaporeze, a 
dorinței de colaborare dintre oamenii 
de știință din cele două țări.

în cursul după-amiezii, primul mi
nistru al Republicii Singapore, Lee 
Kuan Yew, a făcut o vizită proto
colară președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu, la reședința rezervată 
înalților oaspeți — ..Istana Villa".

Au fost de față Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, și Suppiah Dhanabalan, minis
trul afacerilor externe al statului 
Singapore.

Primul ministru singaporez a ex
primat gratitudinea pentru prilejul 
de a se întîlni cu președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
premierul Lee Kuan Yew au evocat 
cu satisfacție cele două întîlniri avute 
în România, importanța convorbirilor 
purtate cu aceste prilejuri pentru 
evoluția raporturilor dintre cele două 
țări.

De ambele părți s-a exprimat con
vingerea că vizita șefului statului 
român reprezintă un moment de cea 
mai mare importanță pentru promo
varea și adîncirea raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări.

în timpul convorbirii, o atenție 
specială a fost acordată problemei 
întăririi păcii și securității mondiale, 
în acest cadru s-a subliniat, de co
mun acord, că o problemă fundamen
tală a zilelor noastre o reprezintă 
realizarea dezarmării, în primul rînd 
a dezarmării nucleare, salvgardarea 
păcii și întărirea securității. S-a 
subliniat. în acest sens, imperativul 
ca statele să acționeze energic pen
tru oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea treptată la măsuri concrete de 
dezarmare sub control internațio
nal. în contextul schimbului de opi- 

< nii asupra altor aspecte ale actualită

ții vieții internaționale s-a eviden
țiat necesitatea stopării procesului 
de adîncire a decalajului dintre ță
rile bogate și țările sărace și lichi
dării subdezvoltării și necesitatea in
staurării unei noi ordini economice 
în lume ca o condiție indispensabilă 
a stabilității păcii, a depășirii actua
lei crize economice mondiale, a pro
movării unei cooperări economice in
ternaționale. în slujba progresului tu
turor popoarelor.

Exprimîndu-se preocuparea ambe
lor țări față Ide agravarea vieții in
ternaționale. s-a evidențiat că singura 
cale este soluționarea pașnică, prin 
tratative, a stărilor conflictuale. res
pectarea dreptului la existență liberă 
al popoarelor, a suveranității și in
dependenței lor, neamestecul în tre
burile interne, excluderea forței din 
relațiile dintre state.
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® în doi ani au fost puse în funcțiune 
24 de noi capacități productive, s-au 
dat în folosință 8 000 de apartamente 
© Preocupări stăruitoare pentru spori
rea finalității practice a fiecărei acțiuni 

politico-ideologice
In deschiderea lucrărilor conferinței, din partea 

conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, a fost adresat de către tovarășul ILIE 
VERDEȚ. membru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. participantilor la conferință, 
comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județ, un 
cald salut revoluționar. în continuare a fost subli
niat faptul că lucrările Conferinței extraordinare a 
organ'zației județene de partid Alba, chemată să 
analizeze într-un spirit de înaltă responsabilitate 
întreaga activitate desfășurată de comuniști, de toti 
oamenii muncii pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan, realizarea producției destmate exportului, pre
gătirea planului De anul 1983. creșterea producțiilor 
agricole, să examineze modul în care se acționează 
pentru creșterea spiritului revoluționar în întreaga 
activitate — constituie un prilej de întărire a rolului 
conducător al organelor și organizațiilor de partid in 
unirea tuturor forțelor pentru realizarea exemplară 
a hotărîrilor Congresului al XII-lea.

Tabloul însufletitor al transformărilor înnoitoare 
pe care le-a cunoscut județul Alba in anii care au 
trecut de la Congresul al XII-lea între care punerea 
în funcțiune a 24 de no> capacități productive, crea
rea a 7 000 noi locuri de muncă si realizarea a peste 
8 000 de apartamente — tablou înfățișat în darea de 
seamă prezentată conferinței de tovarășul Nicolae 
Hurbean, prlm-secretar al comitetului județean de 
partid, a evidențiat potențialul sporit de muncă și 
creație de care dispun oamenii acestor meleaguri. 
Analizînd activitatea nolitico-organizatorică desfășu
rată de cei peste 80 000 de comuniști în spiritul înal
telor exigente formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în magistrala expunere prezentată la 
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c., 
darea de seamă a reliefat, de asemenea, neîmolini- 
rile existente in dezvoltarea social-economică. în 
educarea revoluționară a oamenilor muncii, subli
niind cerința de a se acționa mai stăruitor pentru 
creșterea eficienței în toate domeniile de activitate.

Dezbaterile care au urmat au adîncit caracterul de 
lucru al conferinței, aducind în prim plan hotărirea 
fermă a organelor', și organizațiilor de partid de a 
acționa neabătut pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor pe acest an si pe întregul cincinal. în acest 
context, cei care au luat cuvîntul. printre care 
Vasile Purdea. prim-secretar al comitetului municipal 
de partid Alba Iulia, loan Ciocan, secretar al comi
tetului de partid de la întreprinderea mecanică Cugir, 
Cornel Nicoară. directorul Combinatului minier al 
cuprului Roșia-Poleni, Dumitru Luca, președintele 
consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist 
Jidvei, Paraschiva Inocan, secretar al comitetului 
comunal de partid Lupșa. Laurențiu Ghylen. pre
ședintele C.A.P. Lopadea Nouă. Mihail Welter, 
directorul întreprinderii „Porțelanul" Alba Iulia, au 
reliefat preocupările permanente pentru înnoirea și 
modernizarea produselor și tehnologiilor, creșterea 
productivității muncii, atragerea în circuitul productiv 
a unor noi resurse, economisirea energiei și combus
tibilului. reducerea cheltuielilor materiale de pro
ducție, realizarea exemplară a exportului. Dezbate
rile au menționat faptul că pentru agricultura jude
țului o însemnătate deosebită o are folosirea gospo
dărească a fondului funciar, creșterea potențialului 
productiv ai zootehniei. întărirea economico-organi- 
zatorică a unităților agricole, realizarea integrală a 
fondului de stat, a programului de autoaorovizionafe. 
Evidențiind preocupările organelor si organizațiilor 
de partid pentru perfecționarea activității politico- 
ideologice și cultural-educative de formare a omului 
nou. vorbitorii au subliniat. în mod critic si autocritic, 
faptul că neîmplinirile din acest domeniu, reflectate 
în planul producției materiale prin lipsurile care 
persistă încă în organizarea muncii. în utilizarea 
mașinilor și utilajelor, a timpului de lucru, gospodă
rirea materiilor prime, energiei și combustibilului 
impun eforturi hotărîte pentru sporirea finalității 
practice a fiecărei acțiuni politico-educative.

Intr-o atmosferă entuziastă, conferința a adoptat, 
programul de măsuri pentru îndeplinirea exemplară 
a planului în anii viitori și a încredințat mandatul 
delegaților aleși pentru Conferința Națională a 
partidului.

In telegrama participanților la Confe
rință adresată C.C. AL P.C.R., TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, se arată: 
„Cu înflăcărată angajare, delegații la 
conferință, exprimînd adeziunea lor neclin
tită Ia politica internă și externă a parti
dului și statului nostru au evidențiat cu 
recunoștință și mîndrie patriotică contri
buția decisivă pe care dumneavoastră,' 
mult stimate și iubite conducător, o aveți 
in promovarea celor mai înalte idealuri de 
independență, libertate, progres și pros
peritate care au animat dintotdeauna 
poporul nostru. Vă raportăm, tovarășe 
secretar general, că în industrie, pe cele 
10 luni ale anului am realizat Ia producția- 
marfă o, depășire de 216 milioane Iei, la 
producția netă 180 milioane lei, iar Ia 
export peste 313 milioane Iei. Ne angajăm 
că vom depune întreaga noastră capacitate 
de muncă și organizare pentru înfăptuirea 
exemplară a planului pe acest an și pe în
tregul cincinal, acționind cu toată energia 
pentru educarea multilaterală a oamenilor 
muncii in spiritul înaltelor idealuri ale so
cialismului și comunismului".

ARAD
@ în ultimii trei ani — o producție-marfă 
de peste 68 miliarde lei © Ponderea 
produselor noi și modernizate reprezintă 
în acest an 45 la sută din valoarea pro
ducției-marfă ® Posibilități certe de spo

rire a producției agricole
în deschiderea lucrărilor conferinței extraordinare 

a organizației județene de partid a fost adresat 
comuniștilor, tuturor oamenilor muncii de pe aceste 
meleaguri din partea conducerii partidului, a tova- 
rășu.ui Nicolae Ceaușescu, de către tovarășul 
NICOLAE CONSTANTIN, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R,, un vibrant și revo
luționar salut. în continuare, vorbitorul a relevat 
necesitatea intensificării muncii in toate domeniile de 
activitate în vederea îndeplinirii exemplare a măre
țelor obiective ale celui de-al XII-lea Congres al 
partidului, a analizării în profunzime, cu maximă 
răspundere și exigență comunistă a înfăptuirii sarci
nilor ce revin județului din planul național unic de 
dezvoltare economico-socială. din programul de auto- 
conducere și autoaprovizionare teritorială.

în atmosfera de puternic entuziasm creată de 
însuflețitorul salut al secretarului general al partidu
lui. tovarășul Pavel Aron, prim-secretar al comite
tului județean de partid, a prezentat darea de seamă 
asupra activității desfășurate de organizația jude
țeană de partid de la ultima conferință. în care este 
puternic subliniată adeziunea comuniștilor, a oame
nilor din județ Ia politica partidului, acordul declin 
față de, ideile de excepțională însemnătate cuprinse 
in expunerea-program prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. 
din 1—2 iunie a.c., față de tezele și orientările 
cuDrinse în cuvintările secretarului general al parti
dului. Analizînd. in spirit critic și autocritic. împli
nirile și neîmplinirile acestor ultimi ani. darea de 
seamă a scos in evidență cu precădere măsurile care 
se impun in vederea creșterii calității și eficienței 
muncii în toate sectoarele de activitate, pentru mo
bilizarea tuturor forțelor în vederea realizării planu
lui pe acest an și a pregătirii temeinice a producției 
industriale și agricole pe anul 1983. Totodată, s-a 
insistat asupra necesității generalizării aplicării ferme 
a noului mecanism economico-financiar. a principiilor 
autofinanțării și autoconducerii muncitorești, subli- 
niindu-se importanța aplicării și mai energice in 

practică a studiilor și programelor adoptate în toate 
întreprinderile și unitățile socialiste de producție 
pentru valorificarea superioară a materiilor prime, a 
forței de muncă, pentru reducerea consumurilor de 
materiale, combustibil și energie, pentru creșterea 
neîncetată a productivității muncii.

într-un spirit de înaltă exigență șl responsabilitate 
comunistă, participants la dezbateri au făcut, referiri 
concrete la modul în care organizațiile de partid, toți 
oamenii muncii din unitățile industriale arădene vor 
trebui să acționeze, mobilizînd întregul potențial 
uman, folosind la maximum moderna bază tehnico- 
materială pentru încheierea cu eficiență sporită a 
planului de producție pe acest an. în intervențiile 
lor. tovarășii Eufrosina Știr, maistru la între
prinderea de confecții. Aurel Ciorungă. director 
general al Grupului de întreprinderi pentru con
strucția de vagoane și alții au abordat probleme 
privind mai buna organizare a muncii, folo
sirea la maximum a capacităților de producție și 
creșterea calității produselor. Participanții la dezba
teri au examinat, de asemenea, cu răspundere as
pecte legate de mai buna gospodărire și creștere a 
gradului de valorificare a materialelor și materiilor 
prime, de recondiționare și revalorificare a acestora, 
reliefînd că fiecare colectiv de muncă, fiecare om al 
muncii trebuie să acționeze ca un adevărat proprie
tar, producător și beneficiar. Referindu-se la agri
cultura arădeană — numeroși vorbitori. între care 
Gheorghe Goina, președinte al C.A.P. Sîntana. Teo
dora Furcă, secretar al comitetului de partid din co
muna Maeea, loan Coroiu, director al direcției agri
cole județene, au relevat creșterile imoortante. în 
ultimii ani. ale producției vegetale și animale, ca 
urmare a dotării județului cu o puternică și modernă 
bază tehnico-materială. în intervențiile lor au de
monstrat. totodată, că pămîntul arădean poate pro
duce mult mai mult prin folosirea mai judicioasă a 
fondului funciar, prin stricta aplicare a tehnolo’ii’or 
agricole înaintate, prin folosirea celor mai potrivite 
semințe, soiuri și hibrizi, în concordantă cu condițiile 
pedoclimatice ale locului, prin executarea lucrărilor 
mecanizate de calitate.

Conferința extraordinară a organizației județene de 
partid a adoptat un program cuprinzător, concret de 
măsuri și a aprobat mandatul ce a fost încredințat 
delegaților aleși pentru Conferința Națională a parti
dului.

în telegrama adoptată de participanții 
Ia conferință, adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
se arată : „Acționind în lumina prețioa
selor dumneavoastră indicații în perioada 
celor trei ani care au trecut de la prece
denta conferință a organizației județene 
de partid, producția industrială a județu
lui s-a dezvoltat într-un ritm mediu anual 
de 6,3 la sută, valoarea producției-marfă 
fiind, în prezent, cu peste 3,2 miliarde lei 
mai mare decit cea obținută în 1979, iar 
sporul de producție s-a realizat integral 
pe seama creșterii productivității mun
cii. Conferința organizației județene de 
partid își exprimă hotărirea, angajamen
tul unanim de a pregăti in toate uni
tățile economice condițiile necesare pen
tru realizarea ritmică și la o înaltă cali
tate a producției anului viitor, prin folo
sirea cu randament maxim a mașinilor și 
instalațiilor, a tuturor capacităților de 
producție, valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor, a energiei 
și combustibilului, asigurînd încadrarea 
strictă în normele de consum stabilite, in
staurarea în fiecare colectiv de muncă a 
unui climat de ordine și disciplină, de 
bună gospodărire în vederea realizării 
unor produse cu parametrii tehnico-eco- 
nomici ridicați".

BOTOȘANI
© în zece luni producția netă a fost de
pășită cu 84,7 milioane lei ® însemnate 
economii de energie electrică și termi
că ® Activitatea politico-ideologică, 
ferm orientată pentru ridicarea eficien

ței activității economice
Participanții la Conferința extraordinară a organi

zației județene de partid Botoșani au primit, cu cea 
mai vie recunoștință, salutul ce le-a fost adresat de 
conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, manifestindu-și, prin urale, ovații și 
aplauze, profunda stimă și înaltul respect față de cel 
mai iubit fiu al neamului românesc, de a cărui opera 
teoretică și practică sint indisolubil legate cele mai 
mărețe împliniri din întreaga istorie a Româ
niei. Prezentînd salutul, tovarășa LINA CIOBANU. 
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., a subliniat că. desfășurindu-se în 
pregătirea Conferinței Naționale a partidului — eve
niment de o însemnătate covîrșitoare in viața între
gului nostru popor — forumul comuniștilor botoșă- 
neni are datoria să analizeze într-un pronunțat spirit 
critic și autocritic modul în care s-au înfăptuit pînă 
acum în județ hoțărîrile Congresului al XII-lea al 
partidului, stabilind totodată cele mai eficace căi și 
modalități <je acțiune care să contribuie la realizarea 
exemplară a sarcinilor în etapa următoare a actua
lului cincinal.

Delegații au conferit lucrărilor conferinței un ac
centuat caracter de lucru, atribut regăsit atît în do
cumentele . supuse atenției, cît și în dezbaterile ce au 
urmat. Notăm succint cîteva dintre realizările evi
dențiate în darea de seamă, prezentată de tovarășul 
Haralambie Alexa, prim-secretar al comitetului jude
țean de partid : sarcinile planificate pe anul 1981 în 
industria județului au fost realizate și depășite la 
majoritatea indicatorilor economico-financiari, iar în 
cele 10 luni din anul curent s-a înregistrat o depă
șire de 84,7 milioane lei la producția netă, un spor 
de beneficii în valoare de aproape 11 milioane Iei, 
creșterea cu 3,7 la sută a productivității muncii, re
ducerea cheltuielilor totale și materiale cu 13 lei și, 
respectiv, 27.6 Iei la 1 000 lei producție-marfă. Tot 
în acest an s-au economisit 6 480 MWh energie elec
trică, 7 539 tone combustibil convențional, 495 tone 
metal, 35 tone fire și fibre textile, însemnate cantități 
de alte materiale și materii prime.

în spiritul responsabilității comufiiste, al angajării 
directe pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce 
le revin la locul lor de muncă au luat cuvîntul la con
ferință tovarășii Georgeta Podaru, maistru, secre
tarul comitetului de partid de la întreprinderea 
textilă „Moldova", Savă Băetu, maistru, secretarul 
comitetului de partid de la întreprinderea de sticlărie 
și porțelan Dorohoi și ing. Răcnea Nistor, directorul 
întreprinderii de utilaje și piese de schimb Botoșani. 
Ei s-au referit concret la măsurile energice adoptate 
în scopul reducerii consumurilor de energie electrică 
și termică. Alți vorbitori au evidențiat experiențe va
loroase ce au condus la îndeplinirea și depășirea sar
cinilor la export, intre care constituirea de formații 
specializate ce execută in exclusivitate comenzile 
destinate partenerilor externi. Cu autoexigență au 
fost luate in discuție și problemele specifice agricul
turii județului. Mihai Tănasă, secretarul organizației 
de bază de la C.A.P. Dorohoi, Al. Dumitraș, direc
torul S.M.A. Cîndești, ing. Constantin Dimitrlu, di
rectorul direcției agricole județene, arătînd că și în 
condițiile acestui an recoltele puteau fi cu mulț 
mai mari dacă se respectau tehnologiile stabilite și 
densitatea optimă de plante la hectar, dacă organele 
și organizațiile de partid ar fi mobilizat întreaga 
masă de locuitori ai satelor la executarea la timp a 
lucrărilor.

Hotărîți să preia și să generalizeze, fiecare la locul 
său de muncă, experiențele pozitive ce au fost evi
dențiate, să înlăture din activitatea lor lipsurile și 
neajunsurile manifestate, participanții au adoptat 
programul de măsuri supus dezbaterii, au desemnat 
delegații la Conferința Națională a partidului, dîn- 
du-le mandat să susțină și să aprobe toate documen
tele ce. vor fi supuse pe ordinea de zi.

Participanții la conferință au adresat 
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU. o telegramă în care se spu
ne : „Analizînd într-un pronunțat spirit 
critic și autocritic modul în care s-au ma
terializat, în județul nostru, ideile, orien
tările și căile de acțiune conținute 
in magistrala expunere programatică 
pe care ați prezentat-o Ia Plenara 
lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c., 
participanții la Conferința extraordinară a 

organizației județene de partid Botoșani 
au adoptat noi și ferme măsuri menite să 
contribuie Ia o mai susținută activitate 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin 
din istoricele hotăriri ale celui de-al XII- 
lea Congres a! partidului. Cu gindul și 
inima mereu alături de dumneavoastră, vă 
încredințăm, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, . că sintem ferm 
hotărîți să înlăturăm lipsurile și neajun
surile din activitatea noastră, că vom 
munci cu mai multă pasiune și abnegație 
comunistă, intimpinînd Conferința Națio
nală a partidului și cea de-a 35-a aniver
sare a Republicii cu rezultate tot mai 
bune, pregâtindu-ne cît mai temeinic și 
asigurind toate condițiile îndeplinirii sar
cinilor in următoarea etapă a cincinalului 
calității și eficienței".

BRASOV
J»

© Obiectiv prioritar — creșterea eficien
ței întregii activități productive, econo
misirea severă a resurselor materiale și 
energetice © Atenție sporită recuperă
rii restanțelor, îndeplinirii integrale a 

planului
Transmițînd conferinței, tuturor oamenilor muncii 

din județ un cald salut tovărășesc, revoluționar din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al partidului, președintele Republicii, tovarășul 
CONSTANTIN DÂSCĂLEȘCU, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a subliniat, 
în deschiderea lucrărilor, faptul că apropiata Confe
rință Națională a partidului, în preajma căreia se 
desfășoară conferințele extraordinare județene, re
prezintă un moment de excepțională însemnătate in 
viata partidului și a tării, ea urmînd să dea o nouă 
perspectivă muncii poporului nostru pentru înfăp
tuirea programului partidului, analizînd stadiul actual 
ai edificării socialismului în țara noastră și stabi
lind sarcinile viitoare. Avînd în vedere acest moment 
politic, s-a adresat îndemnul de a se dezbate. într-un 
spirit de înaltă exigență revoluționară, activitatea 
organelor și organizațiilor de partid, de masă și 
obștești, a oamenilor muncii, pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al P.C.R.. efectu- 
îndu-se a analiză aprofundată a modului în care 
colectivele de muncă acționează pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

Darea de seamă, prezentată de tovarășul Marin 
Enache, prim-secretar al comitetului iudețean de 
partid, a reliefat în mod concret și analitic aspec
tele esențiale ale activității desfășurate de organele 
și organizațiile de partid, scoțîndu-se în evidentă 
ceea ■ ce trebuie întreprins. în fiecare domeniu de 
activitate, pentru lichidarea rămânerilor în urrtiă. 
Analiza s-a efectuat in lumina înaltelor exigențe șl 
în spiritul revoluționar înnoitor cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a abordat problemele fundamen
tale ale teoriei și practicii construcției socialismului, 
în expunerea la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 
1—2 iunie, document pe care — s-a arătat în darea 
de seamă — comuniștii, toti oamenii muncii din 
județul Brașov l-au studiat, îl aprobă și și-1 insusesc 
în întregime, ca pe o componentă de bază a Progra
mului partidului.

în spirit de responsabilitate și exigență comu
nistă participanții la dezbateri — .printre care 
tovarășii Vasile Sechel, director general al Cen
tralei industriale ■ de tractoare, Maria Șerbănescu, 
muncitoare la „Eleetroprecizia" Săcele, loan Dră- 
ghiei, secretar al comitetului municipal de partid 
Brasov, Antoaneta Grigoriu, secretara comite
tului de partid de la întreprinderea „Carpatex". 
Ion Stoica, directorul întreprinderii de autocamioane 
— au insistat în cuvîntul lor asupra măsurilor pe 
care organizațiile de partid din care fac parte sînt 
hotărîte să le aplice pentru rezolvarea obiectivelor 
ce stau în centrul atenției în industrie : recuperarea 
restanțelor și realizarea sarcinilor la producția fizică, 
netă, marfă vîndută și încasată, la îndeplinirea sar
cinilor din domeniul exportului : ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor : creșterea producti
vității muncii ; utilizarea rațională a resurselor ma
teriale și energetice, valorificarea superioară a aces
tora. calificarea si folosirea rațională a forței de 
muncă, organizarea mai bună a activității de apro
vizionare tehnico-materială și a cooperării în pro
ducție. însușirea în fabricație a noi materiale, noi 
mașini și utilaje, care să înlocuiască produsele simi
lare. care în prezent se importă.

Alți particinanti la dezbateri — între care to
varășii Ioan Toma, directorul I.A.S. Preimer. Toma 
Cardos, directorul general al direcției agricole jude
țene. Petru Diick. secretarei comitetului comunal de 
partid Hărman. au relevat aspecte esențiale oentru 
sporirea eficientei mhmeii în agricultură, critic-id 
anumite manifestări de indisciplină în muncă. S-a 
arătat că sînt inadmisibile anum'te rămîneri in urmă 
în activități traditionale din zonă, cum ar fi cultura 
cartofului si creșterea animalelor.

Participanții au adootat programul de măsuri pen
tru înfăptuirea obiectivelor ce revin județului din 
planul unic de dezvoltare erenomico-soeială, a sar
cinilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Au fost desemnați, de asemenea, delegații pentru 
Conferința Națională a partidului și s-a aprobat 
mandatul încredințat acestora.

,.în deplin consens cu opinia exprimată 
de ce’ peste 93 000 de comuniști, cu apreci
erile făcute de toți oamenii muncii brașo
veni — se arată în telegrama adresată C.C. 
AT, P.C.R.. TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU — participanții Ia conferință 
și-au manifestat deplina adeziune si totala 
aprobare față de valoarea inestimab'lă a 
ideilor și tezelor cuprinse în magistrala 
dumneavoastră Expunere rostită la Plena
ra lărgită a C.C. al partidului din iunie 
a.c., subliniind, totodată, modul strălucit 
în caire aplicați principiile socialismului 
științific la condițiile concret-istorice ale 
țării noastre, spiritul original, profund în
noitor pe care-1 imprimați întregii gindiri 
și act'nni soc'al-polit'ce românești.

Vă încredințăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți cei 
care muncim si trăim pe aceste străvechi 
meleaguri românești, fără deosebire de 
naționalitate, sintem cu întreaga noastră 
ființă alături de dumneavoastră în opera 
de însemnătate istorică pe care o în
treprindeți. ferm hotărîti să urmăm inal- 
tul și însuflețitorul dumneavoastră exem
plu de totală dăruire si muncă neobosită, 
pusă în slujba năzuințelor supreme ale 
poporului nostru, consacrîndn-ne întreaga 
capacitate si energic înfăptuirii ob’ect've- 
lor Congresului al XII-lea, a hotărîrilor 
ce Te va adopta apropiata Conferință 
Națională a partidului".

BRĂILA
© Pînă în 1985 — realizarea unei produc
ții nete de 8,4 miliarde lei și a unei pro- 
ducții-marfă de 22,3 miliarde lei 0 Ac
tivitatea politico-organizatoricâ — deplin 
integreftă problemelor dezvoltării bazei 
tehnico-materiale și creșterii conștiinței 

socialiste, revoluționare
în numele conducerii partidului, personal al tova

rășului Nicolae Ceaușescu, participanților la confe
rința extraordinară a organizației județene de partid 
Brăila le-a fost adresat un cald salut tovărășesc, re
voluționar. împreună cu cele mai bune urări. Salutul 
a fost transmis de tovarășul PETRE LUPU. membru 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
care, in continuare, a subliniat însemnătatea excep
țională a apropiatei Conferințe Naționale a partidu
lui. Prin vasta sa problematică, prin spiritul profund 
științific, novator, și măsurile pe care Ie va adopta. 
Conferința Națională a partidului se va înscrie ca 
un nou și înălțător moment în Istoria partidului și 
a patriei — a spus în continuare vorbitorul, referin

du-se apoi la principalele probleme ce se impun 
dezbaterii conferinței județene de partid.

Exigență și fermitate, pătrunzător spirit critic și 
autocritic, abordare concretă a problemelor, comba
tivitate față de orice neimplinire — in aceste coor
donate ale eticii comuniste s-au desfășurat apoi 
lucrările conferinței.

în acest spirit darea de seamă prezentată de tova- • 
râșul Ion Catrinescu, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, subliniind puternica dezvoltare 
a industriei care de la precedenta conferință jude
țeană a înregistrat o creștere a producției-marfă de 
2,2 miliarde lei, a agriculturii, precum și a altor ra
muri ale economiei a subliniat că aceste rezultate 
puteau fi considerabil mai bune și a stăruit în mod 
deosebit asupra neîmplinirilor din activitatea orga
nizației. Au fost supuse unei critici ascuțite cu re
feriri directe, nominale la cei răspunzători' cazuri de 
nerealizare a unora din sarcinile de producție in 
industrie, la export, în agricultură, investiții și în 
celelalte domenii ale vieții economico-sociale. rele- 
vindu-se direcțiile principale în care organizația ju
dețeană, biroul acesteia, cei peste 63 000 de comu
niști din județ trebuie să acționeze pentru îmbună
tățirea activității.

în cuvîntul lor numeroși vorbitori — între care 
Mașin Tudorel, secretar al comitetului de partid de 
la combinatul de celuloză și hirtie. Pavel Bomfate. 
secretar al comitetului de partid de Ia Schela foraj- 
extracție, Marcela Cireșoiu. controlor tehnic de ca
litate, secretara comitetului de partid de Ia între
prinderea de confecții, Mihai Moraru, directorul în
treprinderii de utilaj greu ..Progresul" — au pre
zentat preocupările organizațiilor de partid respec
tive și au formulat propuneri concrete privind reali
zarea producției fizice, sarcinile de export, valorifi
carea materiilor prime, marile disponibilități de re
ducere a consumurilor de energie electrică și com
bustibil. în ce privește agricultura, domeniu cu mare 
pondere în județul Brăila, tovarășii Petre Mihalaehe, 
secretarul comitetului comunal de partid Tudor Vla- 
dimirescu. Ștefan Mitu. președintele cooperativei 
agricole de producție Chiscani. Ion Marin, directorul 
I.A.S. ..Insula Mare a Brăilei", au evidențiat că deși 
în acest an producțiile au fost superioare anilor pre- 
cedenți obținîndu-se în medie 3 800 kg grîu. 4 100 kg 
orz și peste 5 000 kg porumb la hectar, rezultatele 
nu sint în concordanță cu potențialul material și 
uman al agriculturii județului. Au reținut atenția 
propunerile și angajamentele in domeniul creșterii, 
eficientei activității din agricultură, realizării inte
grale a prevederilor programului de autoanrovizio- 
nare. lichidării unor neajunsuri din zootehnie.

O idee care a revenit frecvent în dezbateri a fost 
necesitatea integrării tot mai strinse a muncii de 
partid politico-organizatorice cu activitatea produc
tivă perfecționării stilului și metodelor de lucru. în
tăririi spiritului revoluționar, al combativității comu
niste — cerințe primordiale atît pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale. cît și pentru creșterea con
științei socialiste a tuturor oamenilor muncii.

Participanții au aprobat in unanimitate un amplu 
și concret program de măsuri și au ales delegații 
care au primit mandatul de a reprezenta organizația 
județeană Brăila la Conferința Națională a parti
dului.

în încheiere, conferința județeană a adop
tat o telegramă adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune : „împlinirile socialiste 
din județul Brăila, asemenea celor din 
întreaga țară, sînt indisolubil legate de 
faptul că în fruntea partidului și statului 
vă aflați dumneavoastră. Vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că organele și organizațiile de 
partid din județul Brăila, urmind neabătut 
indicațiile dumneavoastră, depun eforturi 
susținute pentru recuperarea restanțelor 
din industrie și din celelalte ramuri ale 
producției materiale, acționează cu fermi
tate în vederea reducerii maxime a con
sumului de energie și combustibil, pregă
tesc temeinic producția anului 1983.

Vă mulțumim încă o dată din adîncuî 
inimilor, mult stimate și iubito tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija perma
nentă pe care o aveți față de destinul na
țiunii noastre și ne angajăm ca în cinstea 
Conferinței Naționale a partidului să ac
ționăm și mai hotărît, promovînd un stil 
de muncă dinamic și eficient pentru a 
contribui la accelerarea ritmului de edifi
care a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comunism'1.

CARAȘ- 
SEVERIN

© Producția-marfă industrială a sporit 
de la 13,9 miliarde în 1980, la peste 18,2 
miliarde lei în acest an ® Din mare con
sumator, județul va deveni un important 
producător de energie electrică © Ample 
acțiuni politico-educative pentru ridi
carea conștiinței revoluționare a maselor

După ce a transmis conferinței salutul călduros al 
conducerii partidului, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu — salut primit cu aplauze 
însuflețite, prelungite — tovarășul ION COMAN, 
membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a arătat că. pornindu-se de la expe
riența bună și rezultatele repurtate în primii doi ani 
ai actualului cincinal de oamenii muncii din județul 
Caraș-Severin. de la sarcinile ce le revin din hotări- 
rile Congresului al XII-lea și exigențele puse in 
fața tuturor comuniștilor. întregului popor de secre
tarul general al partidului, conferința este chemată 
să analizeze cu spirit comunist modul in care 
se înfăptuiesc obiectivele stabilite de partid. Vorbi
torul a arătat că în acest sens organizațiilor de 
partid, colectivelor de oameni ai muncii din județ 
le revin responsabilități deosebite în ceea ce privește 
sporirea producției de cărbune și energie, valorifi
carea resurselor locale de materii prime și materiale, 
reducerea importurilor și sporirea producției de 
oțeluri speciale, utilaje și mașini de înaltă tehni
citate.

Lucrările Conferinței extraordinare a organizației 
județene de partid Caraș-Severin s-au desfășurat 
într-un climat de profundă exigență comunistă. 
Darea de seamă prezentată de tovarășul Nicolae 
Bușui, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, s-a caracterizat prin analiză profundă, spirit 
critic și autocritic. Subliniind rezultatele bune obți
nute pe ansamblul județului — cum ar fi creșterea 
producției-marfă industrială de la 13.9 miliarde lei, 
în 1980. la peste 18,2 miliarde Iei în acest an. sporirea 
producției agricole cu 41.2 la sută în 1982 față de 
1980, creșterea volumului desfacerilor către pomi- 
lație în primele 10 luni ale acestui an cu 7 la sută 
la produse industriale. 9,5 la sută la pîine și făină. 
118 la sută la legume — darea de seamă a stăruit 
asupra sarcinilor ce revin organizațiilor de partid de 
a milita ferm pentru folosirea integrală a capacită
ților de producție, pentru chibzuință și spirit eco
nomic în utilizarea materiilor prime și materialelor, 
energiei și combustibililor, pentru întărirea ordinii și 
disciplinei, pentru continua perfecționare a pregătirii 
profesionale a tuturor oamenilor muncii.

în luările lor de cuvînt. participanții la dezbateri 
au arătat că sînt intens preocupați să facă totul pen
tru traducerea în viață a îndemnurilor si sarcinilor 
trasate tuturor comuniștilor de secretarul general al 
partidului, militind pentru generalizarea experienței 
pozitive și stăruind, totodată, nentru înlăturarea 
neajunsurilor care mal există. Mai mulți vorbitori, 
printre care Aurel Lascu. Drim-secretar al comitetu
lui municipal de oartid Reșița. Antoniu Klein, mun
citor la întreprinderea de construcții metalice Bocșa. 
Ion Văcaru. directorul întreprinderii miniere de ex
ploatare a șisturilor bituminoase Anina. Constantin 
Savu. directorul centra'ei siderurgice Reșița. Ion 
Geană, prim-viceoresedinte al comitetului executiv 
al const'iului popular județean șl Enciu Blaga, 
maistru la Exploatarea minieră Oravita, au relatat 
desnre preocupările concrete ale comuniștilor din or- 
ganl-a'i'le ne care Ie reprezintă pentru creșterea 
productivității muncii, înnoirea și modernizarea pro

duselor, reducerea cheltuielilor materiale, economi
sirea combustibililor și energiei. Un accent deosebit 
s-a. pus pe măsurile organizatorice si tehnico-econo- 
mice care se impun pentru recuperarea restanțelor, 
punerea în funcțiune la întreaga capacitate, atinge
rea parametrilor proiectați la exploatarea minieră și 
termocentrala pe șisturi bituminoase de la Anina. La 
rindul lor, reprezentanții comuniștilor care-și desfă
șoară activitatea in agricultură și industria alimen
tară — Petru Fara, președintele C.A.P. Caransebeș, 
Dorina Crețu. președinta C.A.P. Vermeș. Elena Puia, 
secretarul comitetului comunal de partid Eftimie 
Murgu — s-au referit pe larg la sarcinile ce revin 
județului pentru îndeplinirea programului de aulo- 
aprovizionare, pentru înfăptuirea noii revoluții agrare. 
Dezbaterile au prilejuit un larg și util schimb de 
inițiative și experiență, concretizate in propuneri 
realiste, mobilizatoare, pentru îmbunătățirea întregii 
activități.

Conferința a aprobat un program de măsuri, pre
cum și mandatul încredințat delegaților aleși să re
prezinte comuniștii din Caraș-Severin la Conferința 
Națională a partidului.

în telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. 
de participanții la conferință, se arată: 
„Vă asigurăm că sintem hotărîți să acțio
năm energic, în vederea sporirii contri
buției județului la amplificarea bazei de 
materii prime și resurse energetice, Ia 
asigurarea economiei naționale cu metal, 
agregate, utilaj a de înaltă calitate, cu per
formanțe telmico-funcționale superioare. 
Intensificăm ritmul de execuție la prima 
centrală termoelectrică pc șisturi com
bustibile de la Anina, unde primul grup 
de 330 MW va fi pus în funcțiune in anul 
1983. în același timp, vom mări produc
ția de oțeluri aliate care să permită re
ducerea și eliminarea unor importuri și 
avem toate condițiile pentru a fabrica 
întreaga gamă de hidroagregate pentru 
sistemul Porțile de Fier II și de pe riuriîe 
interioare. IJin adincul inimilor noastre 
dorim să vă adresăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde urări 
de fericire, sănătate și putere de muncă, 
spre binele și prosperitatea poporului ro
mân, spre înfăptuirea marelui ideal pen
tru care luntați cu exemplară consec
vență — libertatea, pacea și progresul 
întregii omeniri".

CĂLĂRAȘI
© De la constituirea județului — inves
tiții în valoare de peste 8,3 milioane 
lei ® Preocupări susținute pentru valo
rificarea judicioasă a tuturor rezervelor 
din industrie și agricultură ® Deplină 
aprobare a politicii partidului de pace 

și cooperare între toate țările lumii
După ce a transmis conferinței un călduros salut 

din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, tovarășul ION DINCĂ, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
s-a referit la principalele direcții de acțiune în ve
derea perfecționării activității economico-sociale și 
cultural-educative din județ, subliniind că înfăptuirile 
din această parte a țării ilustrează realismul și jus
tețea politicii partidului, a hotăririlor adoptate la 
Congresul al XII-lea. Vorbitorul a relevat necesitatea 
înfăptuirii exemplare a planului la toate sortimen
tele, acordîndu-se o deosebită atenție produselor pen
tru export, punerii la timp în funcțiune a obiective
lor din planul de investiții, pregătirii temeinice a 
planului pe 1983. Vorbitorul a arătat, totodată, că în 
activitatea organelor și organizațiilor de partid tre
buie să se înscrie mai ferm preocuparea permanentă 
pentru întărirea democrației muncitorești, pentru 
creșterea responsabilității sociale a tuturor oameni
lor muncii.

Situînd în centrul atenției activitatea desfășurată 
de organele și organizațiile de partid, a tuturor oa
menilor muncii din industrie și agricultură pentru În
făptuirea sarcinilor ce-i revin județului Călărași din 
planul unic de dezvoltare economico-socială a țării, 
darea de seamă, prezentată de tovarășul Vasile Mar
tin, prim-secretar al comitetului județean de partid, 
a analizat cu exigență, în spirit critic și autocritic, 
problemele complexe ale dezvoltării în ritm susținut 
a economiei județului. După ce a prezentat o serie 
de realizări din industrie și agricultură, din celelalte 
domenii, darea de seamă a subliniat că marile sar
cini ce revin județului în acest an și în acest cinci
nal sint pe deplin realizabile prin valorificarea tutu
ror rezervelor, perfecționarea continuă a întregii ac
tivități, prin mobilizarea puternică a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii.

In cuvîntul lor, participanții la dezbateri 
au prezentat o seamă de experiențe, soluții 
și măsuri menite să ducă la înlăturarea neajun
surilor, la perfecționarea activității industriale 
și agrare, la gospodărirea cu randament su
perior a combustibilului și energiei. Numeroși vorbi
tori — printre care Nicolae Pavel, secretar al comi
tetului de partid de la Combinatul siderurgic, Tudor 
Stoian, secretarul comitetului de partid de la I.M.C., 
Nicolae Bircă, director general al I.C.M.S.C., Maria 
Rațiu, director tehnic la Filatura Oltenița — au pre
zentat preocupările colectivelor din care fac parte in 
vederea creșterii productivității muncii, reducerii 
cheltuielilor materiale și înfăptuirii programului de 
economii, a realizării marilor investiții ale județului. 
Ei au subliniat necesitatea de a se întreprinde cele 
mai potrivite măsuri politico-organizatorice și educa
tive prin care să se întroneze, in toate colectivele, 
un climat de muncă și răspundere, de ordine și dis
ciplină, de respectare strictă a legilor țării și hotărî
rilor de partid. Participanții la dezbateri au eviden
țiat — în spiritul exigențelor formulate de secretarul 
general al partidului in expunerea de la Plenara 
lărgită a Comitetului Central din 1—2 iunie a.c. — 
că in toate sectoarele de activitate există mari re
zerve a căror folosire judicioasă va duce la obți
nerea de rezultate superioare, la realizarea noii cali
tăți a muncii și vieții.

Alți vorbitori, printre care Dinu Danilluc, președin
tele C.A.P. Gurbănești, Alexe Constantin, directorul 
direcției agricole, Hera Cristian, directorul Institutu
lui de cercetări Fundulea, Iuga Alexandrina, secretar 
al comitetului comunal de partid Cuza Vodă — au 
prezentat experiența lor in obținerea unor recolte 
bogate, exprimind totodată hotărirea fermă a tuturor 
mecanizatorilor și cooperatorilor de a asigura mai 
buna folosire a pămintului, ridicarea fertilității solu
lui, creșterea eficienței activității in zootehnie, pro
movarea științei și tehnologiilor moderne in această 
importantă ramură a economiei naționale.

Participanții au adoptat în unanimitate pYogramul 
de măsuri, precum și mandatul încredințat delegații
lor la Conferința Națională a partidului.

în încheierea lucrărilor, participanții la 
conferință au adoptat o telegramă adre
sată C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune: 
„Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, în perioada care a 
trecut de la constituirea județului Călărași, 
comuniștii, oamenii muncii din industrie, 
agricultură și celelalte sectoare de activi
tate, beneficiind din plin de sprijinul per
manent pe care dumneavoastră, personal, 
il acordați județului nostru, au realizat 
din fondurile statului investiții în valoare 
de peste 8,3 miliarde lei. Exprimînd înalta 
prețuire și deplina aprobare față de acti
vitatea creatoare pe care o desfășurat! în 
fruntea partidului și a statului, față de 
strălucita contribuție pc care o aduceți la 
îmbogățirea teoriei și practicii revoluției 
și construcției socialiste, față de valoroa
sele dumneavoastră inițiative de pace și 
cooperare între toate statele lumii, ne an
gajăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să punem Întreaga noastră pu
tere de muncă în slujba îndeplinirii ca
litative a tuturor sarcinilor și obiective
lor ce ne revin in actualul cincinal, a 
hotăririlor pe care Ie va adopta înaltul 
forum al comuniștilor români — Confe
rința Națională a partidului".
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--------------------- IERI AU ÎNCEPUT---------------------- .

Conferințele extraordinare ale organizațiilor 
județene de partid

Sub semnul intensei activități a 
întregului popor pentru înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor Congresului 
al XII-lea, al înaltelor răspunderi 
și exigențe comuniste pentru desti
nul nou, socialist, al patriei, în pre
gătirea Conferinței Naționale a 
partidului. — eveniment de excep
țională însemnătate în viața politică 
și ideologică a tării — miercuri, 24 
noiembrie, in 21 de județe s-au 
desfășurat conferințele extraordina
re ale orgânizațiilor județene de 
partid. La lucrări au participat 
membrii comitetelor și comisiilor 
de revizie ale organizațiilor de 
partid județene, delegații aleși in 
adunările generale ale organizații
lor de bază, in plenarele cu activul 
de partid din întreprinderi și insti
tuții și in conferințele organizațiilor 
de partid comunale, orășenești și 
municipale, desfășurate in perioada 
20 octombrie — 15 noiembrie, pre
cum și numeroși invitați — mem
bri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernu
lui, reprezentanți ai unor instituții 
centrale, ai organelor locale de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
cadre de conducere din unități eco
nomice și de pe șantiere, oameni de 
știință, artă și cultură.

La conferințele extraordinare ju
dețene de partid au fost prezenți 
tovarășii : județul ALBA : Ilie 
Verdeț ; județul ARAD : Nicolae 
Constantin ; județul BOTOȘANI : 
Ijn| Ciobanii ; județul BRAȘOV : 
Q stântin Dăscălescu ; județul 
BRĂILAPetre Lupu ; județul 
CARAȘ-SEVERIN : Ion Coman ; 
/udețul CĂLĂRAȘI : Ion Dincă ; 
•județul DÎMBOVIȚA : Emil Bobu ; 
județul GALAȚI : Miu Dobrescu ; 
județul GORJ : Gheorghe Oprea ; 
județul HARGHITA: Petru Enache; 
județul IALOMIȚA: Nicolae Giosan; 
județul MARAMUREȘ: Ludovic 
Fazekas; județul MEHEDINȚI : 
Ion Ursu; județul MUREȘ: Mihai 
Gere ; județul NEAMȚ : Paul 
Niculescu; județul SATU MARE: 
Iosif Banc; județul TELEORMAN: 
Alexandrina Găinușe; județul TUL- 
CEA: Gheorghe Stoica ; județul 
VASLUI: Ana Mureșan ; județul 
V1LCEA : Constantin Olteanu.

în deschiderea 
lucrărilor confe
rințelor extraor
dinare ale organi
zațiilor județene 
de partid, din 
partea tovarășu
lui Nicolae 
Ceaușescu, secre
tar general al 
partidului, au fost 
adresate partici- 
panților un cald 
salut și chemarea 
ca in cadrul lu
crărilor să fie dezbătută, intr-un 
spirit de înaltă exigență patriotică, 
revoluționară, activitatea organiza
țiilor județene, a organelor și or
ganizațiilor de partid și de stat, de 
masă și obștești, a oamenilor..mun
ci; pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al partidu
lui. în salut este exprimată cerința 
ca dezbaterile să se desfășoare în 
spirit critic și autocritic, să se ana
lizeze cu exigență activitatea din 
întreprinderi, din unități agricole, 
din instituții de învățămint. știință 
și cultură, pentru a pune în valoa
re experiența pozitivă a organelor 
și organizațiilor de partid, să se 
dezvăluie neajunsurile existente, 
și să Se stabilească măsurile care 
se impun pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a întregii acti
vități de partid, a muncii in toate 
domeniile construcției socialiste.
, în cadrul conferințelor, primii se

if ’ ari ai comitetelor județene ale
.„.R. au prezentat dări de sea- 

nă asupra activității desfășurate 
de organizațiile județene de partid 
de la precedentele conferințe și pînă 
în prezent. - . Au fost, totodată, 
înfățișate măsurile ce se impun 
pentru realizarea integrală a sarci
nilor ce revin județelor din planul 
național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială pe perioada 1981—1985,

De asemenea, au fost prezentate 
sarcinile ce revin organelor și orga
nizațiilor de partid în lumina expu
nerii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. 
din 1—2 iunie a.c. ..Cu privire la 
stadiul actual al edificării socialis
mului în tara noastră, la probleme
le teoretice, ideologice și activita
tea politică,, educativă a partidu
lui".

Conferințele județene au analizat 
In profunzime aspectele prioritare 
din sfera activității economice, mo
dul in care au acționat organele și 
organizațiile de partid pentru în
făptuirea sarcinilor ce au revenit 
județelor în primii doi ani ai actua
lului cincinal. S-a subliniat cu sa
tisfacție că în această perioadă, oa
menii muncii din întreprinderile 
industriale, de pe șantierele de con
strucții și din celelalte unități eco
nomice au obținut, sub conducerea 
partidului, succese remarcabile in 
dezvoltarea forțelor de producție, 
in îndeplinirea planului producției 
fizice și nete, în dezvoltarea bazei 
proprii de materii prime și a bazei 
energetice. Au fost evidențiate rea
lizările -dobîndite în creșterea pro
ductivității muncii, reducerea con
sumurilor de materii prime, ener
gie și combustibili, în diminuarea 
cheltuielilor materiale și de produc
ție, în stimularea creativității teh- 
nico-științifice, promovarea tehnicii 
noi și a tehnologiilor de înalt ran
dament. în ridicarea calității și a 
eficientei economice. Au fost, de 

asemenea, prezentate realizările și 
sarcinile ce revin unităților a- 
gricole in vederea înfăptuirii 
cu succes a obiectivelor noii revo
luții agrare. Conferințele organiza
țiilor județene au examinat, intr-un 
pronunțat spirit de exigentă, acti
vitatea desfășurată de oamenii 
muncii din industrie și de pe 
ogoare, din toate domeniile, sub- 
liniindu-se că în această pe
rioadă eforturile au fost con
centrate spre înfăptuirea indica
țiilor și orientărilor de deosebită 
însemnătate cuprinse în expunerile 
prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. din 1—2 iunie a.c.. la Ple
nara C.C. al P.C.R. din octombrie 
a.c., precum și la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din-august 
a.c., care constituie un amplu pro
gram pentru afirmarea tot mai pu
ternică a energiilor creatoare ale 
oamenilor muncii, ale comuniștilor 
în opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 1 

înfățișînd realizările obținute în 
1981 și in 1982, participanții la dez
bateri au arătat că bilanțul acestei 
perioade, ca și sarcinile de plan 
pentru anii următori reflectă cu 
putere justețea și realismul politi
cii economice a partidului nostru 
de repartizare judicioasă a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul tă
rii. de dezvoltare armonioasă a tu
turor județelor și localităților, de 
înflorire multilaterală a patriei so
cialiste. de ridicare a nivelului de 
trai material și spiritual al întregu
lui popor. în mod unanim, cei care 
au luat cuvintul in cadrul confe
rințelor au dat o înaltă apreciere 
rolului hotărîtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în elaborarea și 
infăptuirea acestei politici, activi
tății neobosite a secretarului gene
ral al partidului pentru continua 
îmbunătățire a organizării și con
ducerii societății noastre, pentru 
lărgirea si perfecționarea democra
ției socialiste, pentru formarea 
omului nou. constructor al societă
ții socialiste, contribuției sale esen
țiale Ia transpunerea in viață a

Intr-o atmosferă de puternică angajare politică, 
participanții la conferințe au adresat, în încheierea 
lucrărilor, telegrame Comitetului Central al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Programului partidului, a hotărîri
lor Congresului al XII-lea al P.C.R.

Participanții la conferințe au 
examinat, totodată. în spirit critic 
și autocritic, cu exigență comu
nistă. lipsurile manifestate în orga- - 
nizarea și conducerea producției și 
in alte domenii de activitate, sub
liniind că neajunsurile și rămîne- 
rile în urmă pun la ordinea zilei 
necesitatea de a munci mai bine și 
mai eficient, de a întări răspunde
rea și disciplina în toate sectoarele 
de activitate, de a se stabili măsuri 
corespunzătoare pentru înlăturarea 
neîntîrziată a deficiențelor din fie
care sector, pentru ridicarea econo
miei noastre socialiste la nivelul 
marilor posibilități de care dispu
ne. în acest sens, s-au făcut nu- ; 
meroase propuneri privind îndepli
nirea planului la toți indicatorii, 
subliniindu-se în mod deosebit mă
surile care trebuie adoptate pentru 
realizarea investițiilor și a sarcini
lor de export, acțiunile ce se cer 
întreprinse pentru valorificarea su
perioară a potențialului uman și 
material de care dispun județele, 
aplicarea riguroasă a măsurilor de 
reducere și economisire a energiei 
electrice și termice, a gazelor na
turale și altor combustibili, paralel 
cu înfăptuirea fermă a programe
lor privind dezvoltarea surselor de 
energie și materii prime. în 
cadrul ' conferințelor vorbitorii au 
propus măsuri vizînd extinderea 
mecanizării, automatizării și teh
nologiilor moderne, folosirea in
tensivă a întregului potential .teh
nic și a timpului de muncă, res
pectarea criteriilor științifice de 
normare a personalului muncitor, 
în dezbaterile din conferințe, o 
atenție deosebită a fost acordată 
problemelor referitoare la creșterea 
rolului organizațiilor de partid în 
întreaga muncă și activitate a fie
cărui colectiv, făcîndu-se nume
roase propuneri privind perfecțio
narea stilului și metodelor de lucru 
ale organelor și organizațiilor de 
partid. întărirea capacității organi
zatorice. in vederea mobilizării tu
turor comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii la îndeplinirea obiecti
velor actualului cincinal, a înfăp
tuirii exemplare a hotărîrilor de 
partid și de stat, a aplicării neabă
tute a legilor țării.

în spiritul Programului partidu
lui. al hotăririlor Congresului al 
XII-lea al P.C.R., al tezelor și 
ideilor cuprinse în magistrala 
expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Plenara lărgită, a C.C. 
al P.C.R. din 1—2 iunie a.c. — una
nim anrobate de participanții la 
conferințe ca orientări de excep
țională însemnătate teoretică și 
practică ce definesc cu claritate stra
tegia și tactica dezvoltării viitoare 
a patriei — s-au făcut propuneri 
vizînd îmbunătățirea conținutului 
si rolului adunărilor de partid, per
fectionarea învătămîntului politico- 

ideologic. creșterea exigentei in 
pregătirea si promovarea cadrelor, 
desfășurarea unei intense activități 
politico-educative in scopul formă
rii omului nou, cu o înaltă con
știință politică, patriotică și revo
luționară. al creșterii răspunderii 
față de îndeplinirea sarcinilor eco- 
nomico-sociale si afirmării consec
vente în viată a principiilor și nor
melor eticii și echității socialiste.

Exprimind. intr-un deplin con
sens. adeziunea lor totală la poli
tica internă a partidului și statu
lui nostru, participanții la confe
rințe au dat glas, de asemenea, a- 
probării unanime a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, față de 
politica externă a partidului și sta
tului nostru, al cărei initiator și 
promotor este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. politică pusă in slujba 
prieteniei și colaborării cu toate ță
rile socialiste, cu țările nealiniate 
și in curs de dezvoltare, cu toate 
statele lumii iubitoare de pace, po
litică pe deplin corespunzătoare in
tereselor fundamentale ale poporu
lui nostru, cauzei progresului, so
cialismului și păcii.

Pe baza dezbaterilor, conferințele 
organizațiilor județene de partid au 
adoptat programe de măsuri concre
te menite să asigure înlăturarea 
neîntîrziată a neajunsurilor care se 
mai manifestă în activitatea econo
mică și politică, soluționarea pro
blemelor complexe pe care le ridică 
dezvoltarea economico-socială în 
profil teritorial, în perioada actua
lului cincinal.

Participanții la lucrări au desem
nat delegații pentru Conferința Na
țională a partidului — comuniști 
care, prin activitatea lor de zi cu 
zi, și-au cîștigat stima și respectul 
tuturor; oameni ai muncii, români, 
maghiari, germani și de alte na- 
ți'onalități. care se remarcă în mun
că și viață prin abnegație și pasiu
ne revoluționară, înalt spirit parti
nic. participare entuziastă, respon
sabilă, eficientă la traducerea în 
fapt a politicii partidului, a 
mobilizatoarelor îndemnuri ale se

cretarului general 
al partidului. Tot
odată. participan- 
tii au încredințat 
delegărilor man
datul ca la Con
ferința Naționala 
a partidului să-și 
exprime cu toată 
hotărîrea declinul 
acord cu Expu
nerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
la Plenara lărgi
tă a C.C. al 

P.C.R. din 1—2 iunie 1982. de
venită document programatic pen
tru activitatea întregului partid
și popor, precum și aprobareh fată 
de celelalte documente înscrise pe 
ordinea de zi a forumului național 
al comuniștilor.

Participanții la conferințele jude
țene au cerut delegărilor care-i vor 
reprezenta la Conferința Națională 
să exprime înalta lor prețuire față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, cel mai iu
bit fiu al poporului și partidului, 
eminent conducător care își dedică 
întreaga viață prosperității și înflo
ririi patriei noastre. Au fost exprima
te puternice sentimente de adeziu
ne și aprobare față de activitatea 
neobosită pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o desfășoară, în fruntea 
partidului și statului, pentru victo
ria socialismului și comunismului 
pe pămîntul patriei noastre, pentru 
înălțarea României libere, indepen
dente și suverane pe culmi tot mai 
înalte de civilizație și progres, față 
de contribuția decisivă pe care o 
aduce la dezvoltarea și consolidarea 
partidului, la întărirea rolului său 
conducător în societate, la îmbogă
țirea tezaurului teoretib al partidu
lui, a gindirii revoluționare mon
diale cu noi idei, teze și concluzii 
desprinse' din practica edificării so
cialiste în România, a mișcării co
muniste și muncitorești, revoluțio
nare din întreaga lume, din anali
za științifică a fenomenelor vieții 
social-politice contemporane.

în încheierea lucrărilor. într-o 
atmosferă vibrantă, de puter
nic entuziasm, conferințele jude
țene au adresat telegrame C.C. AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se relevă ho
tărîrea fermă a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii din jude
țele respective de a acționa, ase
menea întregului nostru popor, cu 
energie și pricepere, pentru intîm- 
pinarea cu noi și importante reali
zări a mărețului eveniment politic 
din viața partidului și a țării 
— Conferința Națională a partidu
lui — pentru îndeplinirea exempla
ră a prevederilor actualului cinci
nal, pentru mobilizarea tuturor for
țelor la înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de Congresul al XII-lea al 
P.C.R., a Programului partidului de 
dezvoltare multilaterală a patriei, 
de edificare a socialismului și co
munismului pe pămîntul României.

Conferințele județene s-au consti
tuit într-o expresie puternică a uni
tății de granit a întregului partid, 
a întregului popor, în jurul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român.

(Agerpres)

RAMIZ ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Socialiste Albania
TIRANA

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Prezidiului 
Adunării Populare a Republicii Populare Socialiste Albania, vă adresez 
sincere felicitări și calde urări de succes.

îmi exprim convingerea că prietenia și colaborarea dintre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Socialistă Albania se vor dezvolta 
continuu în interesul popoarelor român și albanez.

NICOLAE CEAUȘESCU
1 Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru telegrama pe care mi-ați trimis-o cu ocazia 
survolării teritoriului Bahreinului.

Folosesc acest prilej pentru a vă 'transmite sincerele mele salutări, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum 
și de progres continuu poporului țării dumneavoastră.

ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFA
Emirul statului Bahrein

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Repu

blicii Socialiste România, Constantin 
Dăscălescu. a adresat o telegramă 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Socialiste Al
bania. Adil Qarpani, cu ocazia alege

Cronica
Continuîndu-și vizita oficială în 

țara noastră, delegația parlamentară 
egipteană, condusă de Soufy Abou 
Taleb, președintele Adunării Poporu
lui a R.A. Egipt, a fost miercuri oas
pete al locuitorilor municipiului Arad. 
Cu acest prilej, parlamentarii egip
teni s-au întilhit cu Mircea Roman, 
primarul orașului. în timpul întreve
derii. oaspeților le-au fost înfățișate 
preocupările actuale și perspectivele 
dezvoltării economico-sociale și edi- 
litar-gosoodărești ale orașului de pe 
Mureș. In cursul aceleiași zile, dele
gația Adunării Poporului a R.A. Egipt 
a vizitat întreprinderea de vagoane. 
Combinatul de prelucrare a lemnului. 
Asociația economică cooperatistă și 
de stat — sere, edificii social-cultu- 
rale.

în onoarea oaspeților, președintele 
consiliului popular municipal a ofe
rit un dejun.

★
La Casa prieteniei româno-sovieti- 

ce din Capitală a fost deschisă, 
miercuri la amiază, o expoziție de 
carte sovietică, organizată cu prilejul 
celei de-a 60-a aniversări a consti
tuirii U.R.S.S. Expoziția oferă o ima
gine cuprinzătoare a activității editu
rilor sovietice, cele 1 500 de volume 
prezentate acoperind o largă diver
sitate tematică și de gen — de la 
cartea social-politică, științifică și 
tehnică la cea beletristică, pentru 
copii și tineret, de artă.

După cum subliniau în alocuțiunile
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„Trofeul Carpați" la handbal masculin
ROMÂNIA — UNGARIA 28—22

în ziua a doua a turneului interna
țional masculin de handbal „Trofeul 
Carpați". selecționata României a 
întîlnit formația Ungariei, într-un 
meci așteptat cu mare interes de cei 
peste 2 000 de spectatori prezenți în 
tribunele sălii „Dacia" din Buzău. 
Prestînd un joc excelent în ambele 
reorize, cu acțiuni variate și. specta
culoase în atac, fructificate cu si-

FOTBAL. Sportul studențesc
Prima jumătate a campionatului 

diviziei A la fotbal s-a încheiat 
odată cu disputarea meciurilor din 
etapa a 17-a. învingînd pe teren pro
priu, cu scorul de 4—1 (2—0), pe 
F. C. Bihor, echipa Sportul studen
țesc, care a demonstrat o formă con
stant bună în acest sezon, devine 
„campioană de toamnă". Golurile 
formației bucureștene au fost înscri
se de Terheș (min. 8), Bucurescu 
(min. 37 și min. 84) și Mircea Sandu

cinema
H Rămîn cu tine : SCALA (11 03 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.
E3 Prea tineri pentru riduri : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30, 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
$ Femeia din Ursa Mare : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 18; 20, MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
E] Așteptînd un tren : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20- 
Eâ 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.
E Pădurea nebună — 15,30; 17,30;
19,30, Aii Baba și cei 40 de hoți — 9; 
12 : COSMOS (27 54 95).
0 Insula Hortița ; CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
E3 Mica romanță — 9; 11; 13,15; Dacă 
ai o inimă care bate —15,30; 17,45; 20: 
TIMPURI NOI (15 61 10).
H Operațiunea „Belgrad" : CAPITOL 
(15 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B Cîteva zile din viața lui Oblomov: 
UNION (13 49 04) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20;
Ej Portretul soției pictorului : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15,30 ; 17,45; 20. 
ÎS Slujbă temporară : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20. 

rii sale în această funcție, prin care 
îi transmite cordiale felicitări și urări 
de succes. în telegramă se exprimă 
convingerea că relațiile de prietenie 
și colaborare dintre țările noastre se 
vor adinei tot mai mult.

zilei

Afacerilor 
editoriale,

rostite la vernisaj Ion Găleteanu. se
cretar de stat la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, si R- M. Glonti. 
vicepreședinte al Comitetului de stat 
pentru edituri, poligrafie și comerț cu 
cartea al R.S.S. Gruzine, expoziția se 
înscrie în cadrul tradiționalelor re
lații de colaborare culturală româno- 
sovietice.

La festivitatea de deschidere a ex
poziției au luat parte reprezen
tanți ai Ministerului 
Externe, ai Centralei
I.R.R.C.S.. membri ai Consiliului Ge
neral al A.R.L.U.S., directori de edi
turi, alți oameni de cultură, un nu
meros public.

Au participat L. I. Bolko, însărci
nat cu afaceri a.i. al Uniunii Sovie
tice la București, și membri ai am
basadei, precum și șefi de misiuni 
diplomatice acreditați. în țara noas
tră, alți membri ai corpului di
plomatic.

★
Cu prilejul apropiatei sărbători a 

Zilei naționale a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, miercuri după- 
amiază, ambasadorul acestei țări la 
București, Milos Melovski, a organi
zat în saloanele ambasadei un film- 
cocteil.

Au participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai unor institu
ții centrale, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

(Agerpres)

guranță în special de Vasile Stingă 
(11 goluri) și Măricel Volnea (5 go
luri). echipa României a repurtat vic
toria cu scorul de 28—22 (14—8).

în deschidere, reprezentativa R. D. 
Germane a întrecut cu scorul de
25— 17 (12—10) echipa secundă a ță
rii noastre. în ultimul meci al zilei, 
selecționata U.R.S.S. a dispus cu
26— 25 (12—13) de formația Poloniei.

— „campioană de toamnă"
(min. 49), iar punctul oaspeților a 
fost marcat de Grosu (min, 53).

Iată rezultatele înregistrate în cele
lalte partide :

F. C. Constanța — Dinamo 1—1 
(1—0). Golul gazdelor a fost marcat 
de Peniu (min. 11), iar cel al oaspe
ților de Augustin (min. 66). F. C. Ar
geș — Steaua 2—1 (1—0). Au înscris 
Radu (min. 17) și Iovânescu (min. 
90), respectiv, Majaru (min. 84), din 
lovitură de la 11 m). Radu (F. C. Ar

B Galbenul nu este numai culoarea 
soarelui : VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 
17,30; 19,30.
EJ Moscova nu crede în lacrimi : 
ARTA (213186) — 9; 12; 16; 19.
0 Saltimbancii; Un saltimbanc la Po
lul Nord : PROGRESUL (23 94 10) —
15,30; 19.
3 Zbor mortal : PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
E Papillon : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 12,30; 16; 19,15, AURORA (35 04 66)
— 9; 12; 16; 19.
0 Șeriful din Tennessee : BUCU
REȘTI (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, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
Bl Cavalerii teutoni : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9 ; 12,15; 15,30; 18,45; TO
MIS (21 49 46)' — 9; 12,15: 16; 19,15.
B O fată fericită: VICTORIA (16 28 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).
E Piedone africanul : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 12; 16; 19, DACIA
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
0 I se spunea „Buldozerul" : LIRA 
(31 71 71) — 15,30; 18: 20.
B Safari Express : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17.30; 19,30.
IS 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.

sărbătoarea națională a republicii

SURINAME
Excelenței Sale

Domnului dr. FREDERIK L RAMDAT MISIER
Președintele Republicii Suriname

PARAMARIBO
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Suriname, în numele poporului 

român și al meu personal, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări 
pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală, pentru progresul și 
prosperitatea poporului surinamez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Republica Suriname 
sărbătorește astăzi îm
plinirea a șapte ani de 
la proclamarea sa ca 
stat independent.

Cu o suprafață de 
163 000 kmp și o 
populație de circa 
450 000 locuitori. Suri
name este un stat sud- 
american in curs de 
dezvoltare care urmă
rește lichidarea conse
cințelor îndelungatei 
stăpiniri Coloniale și 
infăptuirea unor pre
faceri economice și 
sociale cu caracter 
progresist. Principala 
sa bogăție naturală o 
constituie bauxita, Su
riname ocupînd locul 
al patrulea in lume în 
ce privește exportul 
acestui minereu. Țara 
are. de asemenea, bo

gate resurse forestie
re. nouă zecimi din 
teritoriu fiind acope
rite cu păduri tropica
le, existînd, totodată, 
posibilități largi de 
dezvoltare a agricul
turii.

în domeniul rela
țiilor externe, guver
nul de la Paramaribo 
duce o politică de 
nealiniere, promovea
ză lărgirea și diversi
ficarea raporturilor și 
cooperării in primul 
rînd cu celelalte țări 
ale ..lumii a treia".

La scurt timp după 
proclamarea indepen
dentei Republicii Su
riname. România a 
stabilit relații diploma
tice cu noul stat. Cu 
prilejul vizitei efec
tuate anul trecut in

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Colocvii pedagogice
11,25 Film serial : Lumini și umbre. E- 

pisodul 30.
12.20 O viață pentru o idee. Henri 

Coandă
12,45 în studio : corul de tineret „Can- 

tatâ". Dirijor : Jean Lupu
13,00 închiderea programului 
16,00 Telex

' 16,05 Studioul tineretului
17.20 1001 de seri
17.30 Telesport : „Trofeul Carpați" la

handbal masculin. România —
R.D.G. (repriza a Il-a). Transmi
siune directă de la Buzău

18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.30 Actualitatea economică

20.40 Miniaturi coregrafice. Fragment 
din suita „Anotimpurf|le“ de Vi
valdi. Interpretează ansamblul de 
balet al Operei Române din Cluj- 
Napoca.

20,50 Memoria documentelor. Unitatea —. 
izvorul veșnic viu al progresului, 
suveranității și independenței po
porului nostru

21,10 Serial științific : Corpul uman. 
Episodul 10

21.30 Meridianele cînteculul
22,00 Telejurnal

geș) — min. 77 și Cîmpeanu (Steaua) 
— min, 81 au ratat cite o lovitură de 
la 11 m. Politehnica — Corvinul 
1—1 (1—1). Punctele au fost înscrise 
de Nemțeanu (min. 9, din lovitură 
de la 11 m) și Gheorghiu (min. 31, 
în propria poartă). Chimia — F. C. 
Olt 1—1 (0—0). Au marcat Stanca 
(min. 60) și Preda (min. 90, în pro
pria poartă). Jiul — Petrolul 2—0 
(2—0). Autorii golurilor : Vizitiu 
(min. 14) și Varga (min. 37). S. C. 
Bacău — Politehnica Timișoara 2—1 
(1—0). Gazdele au condus cu 2—0 
prin punctele realizate de Chitaru 
(min. 11) și Șoșu (min. 78), golul 
oaspeților fiind marcat, în ultimul 
minut al partidei, de Giuchici.

Partida A.S.A. Tg. Mureș — F.C.M. 
Brașov, întreruptă în prima repriză

In „Cupa U.E.F.A." la fotbal
Girondins Bordeaux — Universitatea Craiova 1—0

Aseară, la Bordeaux, s-a disputat 
întîlnirea din primul tur al „Cupei 
U.E.F.A." la fotbal dintre echipa lo

Q Nimic nou pe frontul de vest : 
GLORIA (47 46 75) — 9; 12; 16; 19,
FLAMURA (85 77 12) — 9; 12; 16; 19. 
El Europenii ; POPULAR (35 15 17) — 
15; 17,15; 19,30.
12 Anna celor o mie de zile : MO
DERN (23 71 01) — 9; 12; 16; 19.
H Jandarmul se însoară : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
E Fata din poveste — 13,30; Cursa in
fernală — 15,30; 17,30; 19,30, FLACĂ
RA (20 33 40).

teatre
O Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Filumena Marturano — 19,30, 
(sala Atelier) : Așteptindu-1 pe Godot
— 19.
E3 Filarmonica „George Enescu" 
(15 G8 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solist : Christoph Henkel — (R. F. 
Germania) — 19,30.
El Radioteleviziunea Română (14 63 00): 
Concert simfonic. Dirijor : Ovidlu Bă
lan. Solist : Daniel Podlovski. Ea 
orgă ; Iosif Gerstenegst — 19,30.
S Opera Română (13 18 57) : Carmen
— 18.
H Teatrul de operetă (14 00 11) : Se
cretul lui Marco Polo — 19,30. 

tara noastră de către 
ministrul surinamez 
al afacerilor externe 
Si justiției s-a conve
nit asupra dezvoltării 
cooperării economice, 
științifice, tehnice și 
culturale româno-suri- 
nameze. asupra extin
derii schimburilor co
merciale. Cele două 
tari colaborează, tot
odată. fructuos in ca
drul O.N.U.. în „Gru
pul celor 77“ și în 
mișcarea statelor nea
liniate. Dezvoltarea 
relațiilor de prietenie 
si . colaborare dintre 
România și Republica 
Suriname este in in
teresul celor două po
poare. corespunzînd. 
totodată, cauzei păcii 
si înțelegerii interna
ționale.

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,30 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii. Transmisiune di
rectă

22,00 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 25 

noiembrie, ora 20 — 28 noiembrie, ora 
20. în țară : Vremea va fi în general 
închisă în sud-estul țării, cu ceață în
deosebi seara și dimineața și cu bur
niță izolată. In rest, vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea burnițe și ploi locale, îndeo
sebi în a doua parte a intervalului. 
Vîntul va sufla slab, pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 4 și plus 6 grade, izolat 
mai coborîte în estul Transilvaniei, iar 
cele maxime între 3 și 13 grade, local 
mai ridicate în vestul țării și zonele 
deluroase. In București : Vremea va fi 
în general închisă, cu ceață îndeosebi 
seara și dimineața. Condiții de burniță. 
Vîntul va sufla slab, pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 2 șl plus 1 grad, iar cele 
maxime vor oscila între 4 și 8 grade. 
(Ileana Miliăilă, meteorolog de servi
ciu) .

(la scorul de 0—0), din cauza ceții, a 
fost reprogramată pentru astăzi.

Meciul Universitatea Craiova — 
C. S Tîrgoviște a fost amînat.

în clasament conduce echipa Spor
tul studențesc, cu 26 puncte, urmată 
de formațiile Dinamo — 25 puncte, 
Corvinul Hunedoara, F. C. Argeș Pi
tești — cu cite 21 puncte, Universi
tatea Craiova — 20 puncte (un joc 
mai puțin disputat), Steaua, S. C. Ba
cău — cu cite 19 puncte, Jiul Petro
șani — 18 puncte, F, C. Bihor Ora
dea, F. C. Olt, Politehnica Iași — cu 
cite 16 puncte, Petrolul Ploiești — 
15 puncte, C. S. Tîrgoviște, F.C.M. 
Brașov, A.S.A, Tg. Mureș — 13 punc
te (cite un joc mai puțin disputat), 
Chimia Rm. Vîlcea —13 puncte, Po
litehnica Timișoara — 10 puncte și 
F. C. Constanța — 8 puncte.

cală Girondins și formația noastră 
Universitatea Craiova. Rezultatul 
final : 1—0.

R Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Lungul drum al zilei către noapte — 
19; (sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : 
Interviu — 49.
K Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului... (premieră) — 19.
£3 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Poli
tica — 19,30.
E Teatrul de comedie (16 64 60) : Don 
Juan — 19,30.
E Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Jocul vieții și al morții 
in deșertul de cenușă — 19,30; (sala 
Studio) : Inele, cercei, beteală — 19.
E Teatrul Ciulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Zidarul — 19,30.
E9 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy. 15 56 78) : Vorba 
lui Tănase — 19,30: (sala Victoria, 
50 58 65) : Stela, stelele și Boema — 
19,30.
H Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intr-un ceas bun — 13,30.
B3 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : De Ia lume adunate — 19; 
(la Palatul Sporturilor șl Culturii) : 
Din toată inima — 18.
El Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Siciliana — 19.
K Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Și cu Daniela, zece ! — 17.
83 Circul București (11 01 20) : Zoo- 
circ — 19.30.
S Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Făt-Frumos din lacrimă — 18: (sala 
Teatrului „Ion Vasilescu") : Șoricelul 
și păpușa — 10.

® „MUSAFIR" NE
OBIȘNUIT. Cetățenii statului
american Conecticut sînt uneori 
surprinși de neobisnuiti mesa
geri extraterestri. Astfel, de pil
dă. in timp ce familia Donohue 
își petrecea seara in jurul tele
vizorului. in mijlocul camerei a 
căzut cu mare zgomot, trecind 
prin acoperiș si tavan, un obiect 
de mărimea unei mingi de bas
chet. identificat ulterior de oa
menii de știintă drept un... me
teorit. Este al patrulea meteorit 
care, în ultimii 175 de ani, po
posește în Conecticut în casele 
oamenilor. Precedentul căzuse in
aprilie 1971 într-o casă situată 
la doar un kilometru de cea a
familiei Donohue.

© TERMITELE SI PO
LUAREA. Revista „Science 
Magazine", citind opinia unor 
oameni de știintă din Colorado 
(S.U.A.), afirmă că termitele ar 
fi si ele un factor de poluare 
a atmosferei. Potrivit aprecierii 
specialiștilor de la Centrul na
tional pentru cercetări asupra 
atmosferei din Boulder, pe pla
neta noastră ar exista cite 500 
kg de termite pentru fiecare 
ființă omenească. Devorînd tot 
ceea ce întîlnesc in cale, ele 
provoacă daune ce se ridică 
anual la circa 750 milioane do
lari. Termitele digeră perfect 
celuloza din plante si elimină 
ga- metan. Ținind seama de nu
mărul lor mare, ele sînt răspun
zătoare de jumătate din meta
nul produs prin activități bio
logice.

@ ASIGURĂRILE ÎN 
ERA COMPUTERELOR. 
Societățile americane de asigu
rări pun la dispoziție celor inte
resați o nouă prestație. Să pre
supunem, de pildă, că ordinato
rul unei întreprinderi s-a defec
tat și că din acest motiv între
prinderea respectivă a suferit 
pierderi. în cazul cînd ea a fost 
asigurată, societatea va acoperi 
pierderile înregistrate. Sau un 
alt caz : computerul de care i 
unii doctori se servesc a comis 
o eroare in stabilirea diagnosti
cului unui anume pacient, iar 
acesta intentează proces docto
rului recpectiv. Dacă emulul lui 
Esculap este asigurat, i se vor 
rambursa daunele pe care even
tual va fi nevoit să le plătească.

RETUTINC^CT
© BACTERII „IMPRE

VIZIBILE". Organismul uman 
conține numeroase bacterii în 
general inofensive, adesea chiar 
urile, de pildă bacteriile intes
tinale. Totuși, citeodată, unele 
din aceste bacterii „domestice" 
generează tulburări. La lista de 
consecințe nefaste ale acestor 
bacterii, denumite saprofite, un 
grup de chirurgi și ingineri de 
la Centrul medical din Glasgow 
au adăugat de curînd participa
rea unor bacterii, în general 
foarte puțin dăunătoare, la in
toleranța față de oasele artifi

ciale ale șoldului și genunchiu
lui implantate de chirurgi pen
tru remedierea unor deficiențe 
grave ale articulațiilor. Dintr-o 
statistică a cazurilor pe o pe
rioadă de șase ani a reieșit că 
80 la sută din intolerante sint 
aproape sigur legate de prolife
rarea la locul intervenției a 
unor bacterii care în mod nor
mal sint nepericuloase. S-ar pu
tea ca aceste bacterii să profite 
de „prilejul" oferit de o rană 
pentru a se înmulți peste mă
sură și a-și schimba comporta
rea.

© DISPUTĂ ÎN PRO
BLEMA... BALENELOR. 
Japonia a protestat împotriva 
hotărîrii adoptate de către o co
misie internațională privind in
terzicerea ■ totală a vînătorii de 
balene. Această interdicție, afir
mă ministrul japonez al pescui
tului, ar ruina o industrie care 
ocupă peste 50 000 de persoane. 
Japonezii contestă aprecierile 
potrivit cărora cetaceele ar fi 
pe cale de dispariție, afirmînd 
că. dimpotrivă, numărul lor este 
în creștere. „Interzicerea este 
nejustă, scrie «Yomiuri Shim- 
bun», cotidianul japonez de mare 
tiraj, informînd că japonezii 
sînt totuși dispuși să reducă vî- 
natul de balene, respectînd anu
mite cote pentru fiecare specie, 
îndeosebi pentru speciile mai 
puțin numeroase.

© FENOMENUL 
TUNGUS. Evgheni Kolesni
kov, doctor în științe geochimi- 
ce, a emis o ipoteză potrivit 
căreia corpul cosmic căzut în 
taigaua tungusă nu a fost un 
meteorit de mari dimensiuni, ci 
o cometă. Omul de știință a con
sacrat mulți ani studierii așa- 
numitului fenomen tungus. Re
cent, el a încheiat cercetările 
privind compoziția izotopică a 
mostrelor de turbă culese la lo
cul catastrofei produse în anul 
1908. Studiind stratul de turbă 
care s-a format în 13 ani după 
căderea corpului cosmic, Koles
nikov a descoperit hidrogen și 
carbon avind o altă formuiă izo
topică decît' aceleași elemente 
din alte straturi de turbă. Mu
tațiile respective sînt explicate

de cercetător prin existenta unei 
materii care face parte din nu
cleele cometelor.

© ALCOOLISMUL ÎN 
S.U.A. Alcoolismul afectează o 
familie din trei în Statele Uni
te și peste 80 la sută din ameri
cani consideră că este vorba de 
o problemă de proporții națio
nale, potrivit unui recent son
daj Gallup. Doctorul Joseph 
Purch, membru al Comisiei a- 
supra alcoolismului, creată de 
președintele Reagan, consideră 
că „este evident că cel puțin 50 
milioane de americani sînt afec
tați de acest flagel : 12 milioane 
dintre aceștia sînt alcoolici, iar 
restul îl reprezintă rudele apro
piate, care îi suportă consecin
țele".



Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu, 

împreuna eu tovarășa Elena Ceaușescu, 

în Malayezia, așteptată cu viu interes
KUALA LUMPUR 24 (Agerpres). 

— Capitala Malayeziei, Kuala Lum
pur, s-a pregătit să primească cu 
înalte onoruri, cu cele mai profun
de sentimente de considerație și 
prețuire pe președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, care vor efectua 
o vizită oficială de prietenie in 
această țară, la invitația Maiestății 
Sale Sultan Haji Ahmad Shah Ibni 
Al-Marhum Sultan Abu Bakar, su
veranul Malayeziei. și a Maiestății 
Sale Tuanku Hajjah Afzan Binti 
Tengku Muhammad, suverana Ma
layeziei.

Pe marile artere ale orașului, pe 
unde urmează să treacă coloana 
oficială cu înalții oaspeți, s-au arbo
rat drapelele de stat ale României 
și Malayeziei. pancarte cu urări de 
bun venit adresate înalților soli ai 
poporului român.

Reflectînd interesul de care se 
bucură acest eveniment în v'ața po
litică a țării, posturile de radio și 
televiziune, precum și ziarele ce 
apar în limbile engleză, chineză, 
malayeziană și tamil au relatat 
despre apropiata vizită a șefului 
statului român în Malayezia. infor- 
mind, totodată, cititorii despre tur
neul asiatic al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. CANALELE 1 ȘI 2

ALE TELEVIZIUNII au transmis 
imagini din vizitele efectuate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu în Pakis
tan, Indonezia și Singapore, evi
dențiind perspectivele pe care Ie 
deschid aceste vizite României in 
relațiile cu țările respective. A fost 
subliniată in mod deosebit dorința 
României și a țărilor vizitate de 
a-și aduce contribuția la soluționa
rea problemelor care confruntă 
omenirea.

în cercurile politice și economice 
malayeziene se acordă o importan
ță deosebită convorbirilor pe care 
șeful statului român le va avea cu 
primul ministru al Malayeziei, 
Datuk Mahathir bin Mohammad, 
exprimîndu-se speranța că ele vor 
duce la încheierea unor importante 
acorduri de cooperare între cele 
două țări. Dealtfel. în cercurile 
oamenilor de afaceri sint mențio
nate numeroase domenii in care 
România și Malayezia pot coopera 
:u bune rezultate, aducînd o con
tribuție de seamă la progresul eco
nomic al popoarelor lor. la cauza 
păcii, cooperării și înțelegeri in
ternaționale. Aici, la Kuala Lum
pur. se reamintește faotul că Româ
nia a livrat Malayeziei o linie de 
montaj pentru autocamioanele „Ro- 
man-Diesel“ și se subliniază buna

colaborare care s-a stabilit cu acest 
prilej.

Pe de altă parte, cercurile politi
ce privesc cu satisfacție vizita șe
fului statului român în Malayezia,' 
relevind faptul că ea va deschide 
noi perspective conlucrării româno- 
malayeziene pe plan internațional, 
în avantajul celor două țări și po
poare, al cauzei păcii, destinderii 
și securității în întreaga lume. Așa 
cum subliniază în ediția singapo- 
reză ziarul „NEWS STRAITS TI
MES", între România și țările mem
bre ale Asociației Națiunilor din Asia 
de Sud-Est (ASEAN) există multe 
puncte de vedere comune în pro
blemele vieții internaționale. Vizita 
președintelui României — aprecia
ză cotidianul amintit — va oferi 
prilejul inițierii de acțiuni comune 
pentru a contribui la înlăturarea 
pericolelor la adresa păcii, atît in 
această regiune, cit și în alte zone 
ale lumii.

Opinia publică malayeziană ma
nifestă un interes deosebit șt o vie 
satisfacție față de vizita înalților 
oaspeți români, ceea ce reflectă 
aprecierea și considerația de care 
se bucură politica externă a Româ
niei, inițiativele și acțiunile șefului 
statului român pentru înfăptuirea 
aspirațiilor de progres și prosperi
tate ale întregii omeniri.

0 etapă nonă, perspective largi de 
dezvoltare colaborării româno-indoneziene

ai poporu- 
primirii pe 
și pină în 
a reliefat

de care se bucură

fie prin mări și oceane. România și 
Indonezia se întîlnesc pe platforma 
preocupărilor comune pentru dez
voltarea lor economico-socialâ. pen
tru asigurarea unei păci trainice in 
lume. Tocmai în aceste preocupări 
comune își are rădăcină hotărîrea 
celor două țări, reafirmată, acum, 
cu pregnanță de președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Suharto, de 
a extinde și aprofunda colaborarea 
multilaterală româno-indoneziană. în 
interesul reciproc, al cauzei înțelege
rii și progresului tuturor națiunilor.

în această lumină, vizita oficială 
de prietenie, efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Republica 
Indonezia se înscrie ca un eve
niment politic de cea mai mare în
semnătate în raporturile dintre cele 
două popoare și state. Reprezentînd 
o grăitoare expresie a sentimentelor 
de Stimă și prietenie pe care le nu
tresc unul față de celălalt popoarele 
român și indonezian, vizita în Indo
nezia. ca și întregul itinerar actual 
al președintelui Republicii, eviden
țiază cu putere consecvența cu care 
acționează partidul și statul nostru 
pentru înfăptuirea neabătută a hotâ- 
rîrilor Congresului al XII-lea. care 
a reafirmat orientarea spre intensi
ficarea raporturilor de prietenie, so
lidaritate și conlucrare multilaterală 
cu țările in curs de dezvoltare și 
statele nealiniate, ca una din liniile 
directoare fundamentale ale politicii 
externe a României socialiste.

Marcată de calde manifestări prie
tenești față de înalții soli 
lui român, din momentul 
aeroportul din Jakarta 
clipa despărțirii, vizita 
înalta prețuire
președintele țării noastre, care este 
cunoscut si apreciat pe aceste inde- 
părtate meleaguri, ca dealtfel pe 
toate meridianele lumii, ca un neo
bosit luptător pentru progres, colabo
rare și pace.

Desfășurîndu-se într-o ambianță 
atit de favorabilă, convorbirile din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Suharto s-au caracte
rizat prin deplină cordialitate și în
țelegere reciprocă. O trăsătură domi
nantă a' dialogului a fost preocuparea 
pentru a asigura dezvoltarea în con
tinuare a bunelor raporturi româno- 
indoneziene. care au cunoscut pro
grese importante în ultimii ani, vi
zitele reciproce la diferite niveluri, 
acordurile existente între cele două 
țări creînd cadrul linei colaborări re
ciproc avantajoase pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, ca și în' 
sfera vieții internaționale. La teme
lia acestei conlucrări au fost de la 
început așezate principiile egalității 
în drepturi, respectului independen
ței și suveranității, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reci
proc, dreptului fiecărui popor de a-și 
alege de sine stătător calea de dez
voltare. principii care, reafirmate 
acum, consolidează ansamblul rapor
turilor româno-indoneziene.

Așa cum s-a constatat și cu prile
jul convorbirilor la nivel înalt de la 
Jakarta, experiența acumulată pină 
în ■ prezent in relațiile dintre cele 
două țări, potențialul lor economic, 
progrâmele de dezvoltare al Româ
niei și al Indoneziei oferă posibili
tăți dintre cele mai largi pentru dez
voltarea mai intensă a colaborării, 
pentru extinderea și diversificarea 
ei. Relevind că vizita în Indonezia 
constituie „o expresie a evoluției po
zitive pe care o cunosc relațiile ro- 
mâno-indonezicne, o ilustrare a do
rinței comune de a le conferi dimen
siuni și mai largi", președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „Aș 
dori să exprim convingerea că vizita 
și convorbirile pe care le avem vor

Schimb de mesaje intre președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele Kenan Evren
ANKARA 24 (Agerpres). — Un 

schimb de mesaje a avut loc miercuri, 
24 noiembrie a.c., la Ankara, intre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Turciei, Kenan Evren.
• Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise pre
ședintelui Turciei un cordial salut și 
cele mai bune urări de sănătate și fe
ricire personală, de prosperitate și 
progres pentru poporul turc prieten, 
precum și convingerea că realizarea 
înțelegerilor convenite împreună la 
București va duce la dezvoltarea în 
continuare a raporturilor bilaterale, 
la amplificarea conlucrării dintre cele 
două țări în sfera relațiilor interna
ționale pentru o politică de pace și 
înțelegere, bună vecinătate și colabo
rare in Balcani, în Europa și în în
treaga lume.

Mulțumind pentru acest mesaj, 
ev.ocînd cu multă plăcere vizita efec
tuată în primăvara aqestui an în 
România, ospitalitatea cu care a fost 
înconjurat și subliniind satisfacția 
deosebită pentru convorbirile avute 
cu acest prilej cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, președintele Kenan Evren 
a rugat să se transmită șefului sta
tului român un cordial salut priete
nesc, împreună cu cele mai călduroase 
urări de sănătate și fericire persona
lă, de progres și prosperitate po
porului român, dorința președintelui 
și guvernului turc de a extinde în 
continuare relațiile bilaterale româno- 
turce pe multiple planuri, preocu
parea sa personală pentru realizarea 
hotărîrilor luate in acest scop.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președintele 
Kenan Evren a tovarășului loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini.

Primirea, la care a participat am
basadorul român la Ankara. Vasile 
Patilineț. s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească.

★
Ministrul industriei construcțiilor 

de mașini, loan Avram, s-a întilnit, 
de asemenea, cu ministrul industriei 
și tehnologiei, Mehmet Turg'ut, cu 
ministrul, energiei și resurselor natu

rale, Fakir Ilkel, cu șeful organizației 
de stat a planificării, Yildirim Akturk, 
și cu ministrul comerțului, Kemal 
Canturk, președintele părții turce în 
Comisia mixtă guvernamentală de 
cooperare economică româno-turcă.

Au fost abordate și s-au analizat 
probleme ale dezvoltării schimburilor 
comerciale româno-turce, obiectivele 
de cooperare economică și tehnică 
stabilite în programul semnat cu 
ocazia convorbirilor la nivel înalt Ia 
București din aprilie a.c., noi căi și 
modalități pentru extinderea coope
rării economice dintre cele două țări.

★
La 24 noiembrie a.c. a avut loc, la 

Ankara, semnarea protocolului celei 
de-a IX-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de cooperare 
economică româno-turce. Protocolul 
a fost semnat, din partea română, de 
loan Avram, mipistrul industriei con
strucțiilor de mașini, președintele 
părții române în comisie, iar din 
partea turcă de Kemal Canturk, mi
nistrul comerțului, președintele părții 
turce.

Protocolul prevede măsuri pentru 
realizarea rafinăriei Anatolia cen
trală, cu o capacitate anuală de pre
lucrare de 5 milioane tone petrol brut, 
obiectiv care se construiește prin 
cooperare, precum și realizarea de noi 
obiective hidroelectrice și termoelec
trice, metalurgice, în industria me
canică, in domeniul minier.

Totodată, s-a convenit extinderea 
cooperării în domeniul transportului 
maritim și rutier.

Au fost stabilite noi măsuri pentru 
creșterea și diversificarea. în conti
nuare, a schimburilor reciproce de 
mărfuri dintre România și Turcia.

Lucrările sesiunii comisiei mixte 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
deplină înțelegere reciprocă, în spiri
tul celor convenite cu prilejul întîlni- 
rilor la nivel înalt între președintele 
Republicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Turcia, Kenan Evren.

La semnare a luat parte ambasado
rul român la Ankara, Vasile Patilineț.

LA NAȚIUNILE UNITE•>

Schimb de mesaje între președintele Nicolae Ceaușescu
și președintele

DAMASC 24 (Agerpres). — Un 
schimb de mesaje de prietenie între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Hafez Al-Assad, președintele 
Republicii Arabe Siriene, a avut loc 
cu prilejul primirii la Damasc a to
varășului Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la M.A.E., trimis spe
cial al președintelui Republicii So
cialiste România.

Mulțumind călduros pentru mesa
jul primit, președintele Hafez Al- 
Assad a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu un salut 
cordial, urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate 
ponorului român prieten.

Președintele Hafez Al-Assad a dat 
o înaltă apreciere activității și preo
cupării statornice a șefului statului

Hafez Al-Assad
român pentru dezvoltarea și ampli
ficarea continuă a relațiilor de prie
tenie si colaborare dintre popoarele 
român și sirian, exprimind. totoda
tă. dorința părții siriene de a face 
ca relațiile dintre Siria și România 
,șă se amplifice pe multiple planuri, 
spre binele reciproc al celor două 
țări și popoare, al cauzei colaborării 
și păcii în lume.

Au fost discutate aspecte privind 
situația internațională. îndeosebi din 
Orientul Mijlociu, exprimîndu-se ho
tărîrea celor două state de a action; 
permanent pentru instaurarea păcii, 
securității și înțelegerii in această 
zonă si in lumea întreagă.

Convorbirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească, ce ca
racterizează relațiile dintre cele două 
țări și popoare.

Ambasadorul României la Madrid și-a prezentat 
scrisorile de acreditare regelui Spaniei

MADRID (Agerpres). Corespon
dență de la Radu Adrian : Regele 
Juan Carlos al Spaniei l-a primit, 
miercuri, pe Vasile Șandru. care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România la Madrid.

Din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. au fost transmise șefului 
statului spaniol și reginei Sofia un 
mesaj de salut, urări de sănătate și 
fericire personală, de noi succese po
porului spaniol pe calea progresului 
și bunăstării.

Regele Juan Carlos a mulțumit 
pentru mesajul primit și a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășei Elena 
Ceaușescu, din partea sa și a reginei

Sofia, un salut cordial, urări de sănă
tate și fericire personală și cafelele 
lor sentimente de afecțiune, iar po
porului român prieten urări de noi 
progrese, de prosperitate și pace.

Șeful statului spaniol a evocat cu 
căldură vizita pe care președintele 
României a efectuat-o în Spania în 
primăvara anului 1979 și s-a referit 
la convorbirile și înțelegerile încheia
te. care au dat un nou impuls rela
țiilor de colaborare dintre Rorr )ia și 
Spania. El a reafirmat dorii, rt ș. ma
niei de a Continua și extinde coîâilk- 
rarea pe multiple planuri cu țara 
noastră. în folosul celor două națiunj, 
al păcii, securității și înțelegerii In 
Europa și în lume.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, cordială. în spiritul 
relațiilor tradiționale dintre cele două 
țări și popoare.Rolul UNESCO în soluționarea unor probleme internaționale majore 

— examinat în cadrul reuniunii extraordinare de la Paris

popoare, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale, al independentei fie
cărei națiuni".

La rîndul său, omagiind persona
litatea președintelui României, „con
ducerea sa înțeleaptă care a reușit 
să aducă națiunea română pe calea 
unui progres rapid și care a situat 
România pe o poziție distinctă in 
politica internațională", președintele 
SUHARTO a declarat : „Eu cred că 
există noi posibilități pentru extin
derea relațiilor economice și cooperă
rii reciproc avantajoase dintre cele 
două țări ale noastre. Sînt convins 
că actuala vizită a Excelenței Voas
tre va deschide noi 
creștere a cooperării 
tajoase. atit pe plan 
internațional".

Voința manifestată 
de stat de a imprima un dinamism 
sporit colaborării, și-a găsit expresie 
în Declarația comună româno-indo
neziană. care se evidențiază 
document-program de mare 
nătate pentru îmbogățirea 
tiilor reciproce în cele mai 

domenii. Deosebit de
se conturează perspectivele pe 
economic ale acestor relații, 
prin încheierea Acordului pri- 
cooperarea economică și teh-

posibilități <le 
reciproc avan- 
bilatcral, cit și

de cei doi șefi

ca un 
însem- 

rela- 
diver- 
favo-se 

rabil 
plan 
care, 
vind 
nico-științifică pe termen lung, vor 
dobîndi o nouă substanță, vor căpăta 
durabilitate și stabilitate. Cooperarea 
va fi intensificată într-o serie de 
ramuri de primă importanță pentru 
economiile naționale ale 
țări, cum sînt industria 
petrochimia, construcțiile 
energia, materialele de 
ș.a. în înfăptuirea programului elabo
rat. în extinderea continuă a coope
rării, în creșterea schimbului de bu
nuri materiale un rol important va 
reveni comisiei mixte interguverna- 
mentale, a cărei creare a fost 
hotărîtă de cei doi președinți. De 
asemenea, vor fi promovate contac
tele între o serie de întreprinderi și 
organizații de specialitate — toate 
aceste hotărîri și măsuri urmind să 
se soldeze cu ridicarea la un nivel 
superior a> colaborării economice, în 
avantajul ambelor țări.

Relațiile reciproce vor dobîndi di
mensiuni mai largi și pe alte planuri 
prin încurajarea. în 
contactelor pe linia parlamentelor 
și organizațiilor de 
aprofundarea conlucrării pe tărîm 
tehnico-științific și cultural — moda
lități verificate de viață pentru pro
movarea cunoașterii reciproce și în
tărirea prieteniei dintre popoare.

Examinarea situației internaționale 
a pus în evidență îngrijorarea celor 
două țări față de agravarea proble
melor cu care, sint confruntate po
poarele. ca urmare a recrudescenței, 
în cele mai diferite forme, a vechii 
politici de forță și de amestec în tre
burile interne ale unor state suvera
ne. Dintre concluziile majore la care 
s-a ajuns în cadrul dialogului se 
conturează, in primul rînd, hotărîrea 
României și Indoneziei de a acționa 
neslăbit pentru înlăturarea primej
diei unei catastrofe nucleare, proble
mă fundamentală a zilelor noastre. 
Așa cum a reieșit cu pregnantă din 
schimburile de vederi la nivel înalt, 
în vederea înfăptuirii acestui impe
rativ arzător al tuturor popoarelor 
se impune să 
oprirea cursei 
mărilor și să 
concrete de 
rînd nucleară, ca singura cale 
gurare a unei păci trainice 
întreaga omenire. Sarcina dezarmării 
derivă și din necesitatea, reafirmată 
cu vigoare in cadrul dialogului de la 
Jakarta, de a se elibera uriașele re
surse materiale și umane deturnate 
în scopuri distructive și de a fi utili
zate în vederea dezvoltării econo- 
mico-sociale a ■ tuturor popoarelor,

celor două 
extractivă, 
de mașini, 
construcții

continuare, a

tineret, prin

se facă totul 
primejdioase 

se treacă la 
dezarmare, în

pentru 
a înar- 
măsuri 
primul 
de asi- 
pentru

Realizarea unei 
pentru aceste țări 
mice internaționale este un alt dome
niu major in care au convenit să 
conlucreze strîns România și Indo
nezia. Pornind de la consecințele 
grave ale crizei economice mondiale, 
îndeosebi asupra țărilor în curs de 
dezvoltare, de la înăsprirea măsurilor 
protecționiste și o serie de alte fe
nomene negative care îngustează ac
cesul acestor state pe piața mon
dială, la tehnologia avansată — ceea 
ce afectează nefavorabil nu 
interesele țărilor respective, 
întreg climatul internațional 
doi președinți s-au pronunțat 
începerea neîntîrziată a negocierilor 
globale, care să se soldeze cu mă
suri efective pe calea făuririi noii 
ordini economice mondiale. în con
sens cu interesele progresului între
gii omeniri.

Cu aceeași vigoare a pus în evi
dență dialogul la nivel înalt necesi
tatea reglementării exclusiv prin 
mijloace pașnice a diferendelor din
tre state, ca modalitate sigură de a 
se evita agravarea situației interna
ționale, de a se asigura o pace trai
nică. respectarea independenței tutu
ror națiunilor. în acest context a fost 
reafirmată convingerea României și 
a Indoneziei că stabilirea unei păci 
globale in Orientul Mijlociu impune 
retragerea trupelor israeliene 
teritoriile arabe ocupate în 1967, 
cunoașterea drepturilor legitime 
poporului palestinian, inclusiv 
crearea unui stat național propriu, 
independent. în același spirit con
structiv. cei doi președinți și-au ex
primat speranța că se va ajunge la 
o soluție politică privind actuala si
tuație din Kampuchia. în concor
danță cu aspirațiile legitime ale po
porului acestei țări. Totodată, pre
ședinții României și Indoneziei s-au 
pronunțat pentru încetarea imediată 
a ostilităților militare dintre Irak și 
Iran, pentru reglementarea prin ne
gocieri a conflictului dintre cele 
două state.

Imperativul înfăptuirii securității 
și cooperării în Europa și. ca un pas 
important pe această cale, al încheie
rii cu succes a reuniunii de la Ma
drid ; reafirmarea sprijinului pen
tru crearea unei zone de pace în 
Oceanul Indian ; necesitatea strin
gentă a asigurării accesului la inde
pendență al Namibiei și eradicării 
politicii de apartheid a regimului de 
la Pretoria ; cerința creșterii rolului 
O.N.U. ’în ansamblul vieții interna
ționale — iată alte probleme aflate 
pe agenda convorbirilor româno-in
doneziene asupra cărora s-au des
prins puncte de vedere comune sau 
apropiate, 
unei conlucrări 
cele două țări pe 
naționale.

în ansamblul 
soluționarea marilor 
contemporaneității se impune, așa 
cum s-a evidențiat, ca o concluzie 
fundamentală a convorbirilor dintre 
cei doi președinți, creșterea continuă 
a rolului șî activității țărilor mici și 
mijlocii, a statelor in curs de dezvol
tare și nealiniate, care reprezintă 
marea majoritate a omenirii, afir- 
mindu-se ca una din forțele de bază 
ale lumii de azi.

Este convingerea opiniei publice 
din țara noastră că, prin rezultatele 
sale rodnice, dialogul la nivel înalt 
de la Jakarta va imprima o dezvol
tare și mai puternică relațiilor de 
prietenie dintre popoarele român și 
indonezian, marcind o etapă nouă, 
superioară în ansamblul conlucrării 
dintre cele două țări, atit pe plan 
bilateral, cit și în sfera vieții inter
naționale. în folosul progresului lor 
mai rapid, al cauzei destinderii și 
păcii.

depline echități 
in relațiile econo-

numai 
dar și 
— cei 
pentru

din 
re
ale 
la

conturînd aria largă a 
constructive între 
planul vieții inter-

eforturilor pentru 
probleme ale 
impune.

AI. CAMPEANU

ADOPTAREA REZOLUȚIEI PROPUSE DE ROMANIA
PRIVIND REDUCEREA BUGETELOR MILITARE

NAȚIUNII E UNITE 24 (Agerpres). - In contextul problematicii dezar
mării, reducerea bugetelor militare s a aflat din nou în atenția Adunării 
Generale a statelor membre, ca uimare a inițiativei României - expresie 
a politicii și acțiunii constante a țării noastre, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, de unfăptuire a unor măsuri efective de dezarmarș, de redu
cere a armamentelor și forțelor armate, a cheltuielilor militare.

în legătură cu acest punct de pe 
ordinea de zi a Adunării Generale. 
Comitetul pentru probleme politice și 
de securitate a adoptat, prin consens, 
proiectul de rezoluție prezentat de 
România privind reducerea bugetelor 
militare.

Rezoluția dă expresie încă o dată 
convingerii statelor că este posibil să 
se ajungă la acorduri internaționale 
de reducere a bugetelor militare, 
fără a le afecta dreptul la securitate 
nediminuată, la autoapărare si suve
ranitate. Este reafirmată, de aseme
nea. necesitatea ca resursele mate
riale și umane eliberate ca urmare 
a reducerilor bugetelor militare să 
fie realocate dezvoltării economice și 
sociale. în primul rînd in beneficiul 
țărilor în curs de dezvoltare.

Una din' prevederile de bază ale 
rezoluției, a cărei semnificație capă
tă noi valențe în condițiile actuale 
ale situației politice și economice in
ternaționale. o constituie apelul adre
sat tuturor statelor. în primul rînd 
statelor cel mai puternic înarmate.

y--------------

ca pînă la realizarea unor acorduri 
de reducere a bugetelor lor militare 
să dea dovadă de moderație in sta
bilirea cheltuielilor lor militare, iar 
resursele astfel economisite să fie 
orientate în folosul dezvoltării eco
nomice și sociale. Rezoluția cere Co
misiei O.N.U. pentru dezarmare să 
continue la sesiunea sa din 1983 pro
cesul de identificare și elaborare a 
principiilor care să călăuzească ac
țiunile statelor in domeniul îngheță
rii si reducerii bugetelor militare, 
avînd în vedere posibilitatea inclu
derii lor intr-un document corespun
zător al O.N.U.

Aceste principii, a căror elaborare 
a fost adusă în atenția O.N.U. ca 
urmare a unei initiative a României 
si Suediei, urmăresc să stabilească 
cadrul politic în care statele înțeleg 
să treacă la încheierea de acorduri 
internaționale de reducere a bugete
lor militare.

Rezoluția urmează a fi supusă a- 
doptării definitive de către Adunarea 
Generală.

PARIS 24 (Agerpres). — La Paris 
continuă lucrările celei de-a IV-a se
siuni extraordinare a .Conferinței ge
nerale a UNESCO, care dezbate pro
iectul planului pe termen mediu al 
organizației (1984—1989). Documentul, 
supus dezbaterii și aprobării statelor 
membre, definește politica și liniile 
directoare ale acțiunii UNESCO în 
domeniul dezvoltării colaborării și 
cooperării internaționale, pe planul 
educației, științei, culturii și infor
mației. Planul ne termen mediu sin
tetizează contribuția pe care urmează 
s-o aducă UNESCO. în domeniile sale 
de competentă, la rezolvarea proble
melor majore care confruntă astăzi 
omenirea. în primul rînd ale Păcii si

dezarmării, opririi cursului spre în
cordare și revenirea la politica de 
destindere în viata internațională, ale 
lichidării subdezvoltării și făuririi 
noii ordini economice internaționale, 
ale resurselor naturale si energiei, 
ale protecției mediului înconjurător.

La lucrările conferinței participă 
delegații din peste 140 de state mem
bre ale organizației, reprezentanți ai 
instituțiilor din sistemul O.N.U. și 
ai organizațiilor neguvernamentale. 
România a fost aleasă vicepreședintă 
a conferinței.

Delegația țării noastre la confe
rință este condusă de Gheorghe 
Dolgu. adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Pentru o colaborare economică

echitabilă și multidisciplinară
GENEVA 24 (Agerpres). — La Pa

latul Națiunilor Unite din Geneva au 
început lucrările sesiunii a XlV-a a 
Comitetului C.E.E./O.N.U. privind 
problemele apei. Pe agenda reuniunii 
se află aspectele folosirii judicioase 
a energiei și, in special, ale gospodă
ririi raționale a apei.

Luînd cuvintul in cadrul reuniunii, 
reprezentantul țârii noastre. Aurel 
Preda, a subliniat poziția con
stantă a României potrivit căreia 
edificarea unei noi ordini economice 
internaționale menite să promoveze 
o cooperare economică echitabilă și

multidisciplinară. inclusiv in dome
niul apei, nu poate fi concepută în 
afara creării unui climat de pace și 
destindere internațională.

El a arătat că eforturile pe care 
fiecare tară in parte trebuie să le 
întreprindă prin soluționarea proble
melor complexe pe care le pune fo
losirea rațională a apei nu contrazic, 
ci. dimpotrivă, presupun un rol spo
rit pentru cooperarea economic^ | in
ternațională în domeniul apei/*' 
trebuie să se desfășoare in <to..K,'T 
mitate cu prevederile Actului fin 
de la Helsinki.

Încheierea lucrărilor sesiunii
Sovietului Suprem al U. R. S. S.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
Moscova s-a încheiat, miercuri, se
siunea ordinară a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., la lucrările căreia au 
participat Iuri Andropov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., alți con
ducători de partid și de stat sovietici.

în ședința comună a celor două 
camere legislative — Sovietul Uniu
nii și Sovietul Naționalităților — de
putății au examinat și aprobat planul 
de stat de dezvoltare economică și

socială a U.R.S.S. pe anul 1983 și bu
getul de stat pe anul viitor. Au fost, 
de asemenea, adoptate legea cu pri
vire la frontiera de stat a U.R.S.S., 
precum și alte proiecte de legi și 
decrete promulgate de Prezidiul So
vietului Suprem între două sesiuni.

Sesiunea a adoptat hotărîrea Sovie
tului Suprem cu privire la numirea 
lui G. A. Aliev, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.. deputat, 
în funcția de prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Alegeri preliminare în partidul de guvernămînt

din Japonia
Majoritatea sufragiilor au

TOKIO 24 (Agerpres). — Yasuhiro 
Nakasone, director general al Agen
ției pentru administrația de stat și 
principalul candidat la președinția 
Partidului Liberal-Democrat, de gu- 
vernămînt, din Japonia, și-a asigurat 
miercuri victoria în alegerile prelimi
nare, informează agențiile United 
Press International și France Preșse.

Nakasone ii va succeda Iui Zenko 
Suzuki, care a hotărît. luna trecută 
să nu-și mai reînnoiască mandatul 
de președinte al P.L.D. și, implicit, 
de șef al guvernului, care expiră la 
26 noiembrie.

revenit lui Y. Nakasone
Pentru ocuparea acestei importante 

funcții de lider al partidului au fost 
depuse patru candidaturi. în cadrul 
alegerilor preliminare organizate în 
rindul membrilor partidului. 57.4 la 
sută din cele aproximativ un milion 
de voturi au revenit lui Nakasone. 
Restul de voturi au fost împărțite 
între ceilalți trei candidați : Toshio 
Komoto, director al Agenției de pla
nificare economică. Shintaro Abe. 
ministrul comerțului international și 
al industriei, și Ichiro Nakagawa, 
director al Agenției pentru știință și 
tehnologie.

„Arma nucleară primejduiește condițiile 
naturale ale existentei omului"

Simpozion internațional la Tokio
TOKIO 24 (Agerpres). — La Tokio 

ș-au desfășurat lucrările unui simpo
zion internațional in problemele pro
tecției mediului înconjurător, la care 
au participat specialiști din Japonia 
și dintr-o serie de țări în curs de 
dezvoltare, precum și experți ai 
O.N.U. Vorbitorii au evidențiat im
portanța primordială, a unor acțiuni 
comune împotriva continuării cursei 
înarmărilor, care răpește omenirii 
mijloacele necesare pentru soluțio
narea unor probleme globale acute. 
„Un război nuclear — a subliniat pre
ședintele Consiliului japonez pentru

problemele mediului înconjurător — 
ar duce la lichidarea totală a condi
țiilor naturale necesare existenței o- 
mului pe globul pămintesc. De aceea, 
este necesar să ne unim in lupta îm
potriva armei nucleare, care repre
zintă cea mai înfiorătoare amenința
re la adresa mediului înconjurător".

în intervențiile lor, delegații din 
partea țărilor în curs de dezvoltare 
au formulat critici la adresa corpora
țiilor transnaționale, care, prin poli
tica lor de jaf. aduc daune irepara
bile naturii în multe zone din Asia 
și Africa.

Sesiunea Comitetului Național al Consiliului
Consultativ Politic Popular al R. P. Chineze
BEIJING 24 (Agerpres). — La 

Beijing au început, miercuri, lucră
rile sesiunii Comitetului Național al 
Consiliului Consultativ Politic Popu
lar (C.C.P.P.) al R. P. Chineze — 
transmite agenția China Nouă. Con
siliul Consultativ Politic Popular 
constituie un organism important de 
promovare a democrației socialiste 
în viața politică a Chinei, Comitetul 
său Național fiind alcătuit din repre
zentanți ai partidului comunist, ai 
partidelor democratice, persoanelor 
fără de partid, organizațiilor obștești, 
minorităților naționale, diferitelor 
cercuri ale vieții publice, compatrio- 
ților din Taiwan. Hong Kong și

Macao și ai chinezilor de peste mări 
— a arătat, in cuvintul rostit la des
chiderea sesiunii, t)eng Xiaoping, 
președintele. Comitetului Național al 
C.C.P.P.

Actuala sesiune a Comitetului Na
țional al C.C.P.P., ultima din actuala 
legislatură, va examina și adopta 
statutul revizuit al organizației și va 
dezbate sarcinile C.C.P.P. in noua 
perioadă istorică. Membrii Comitetu
lui Național vor lua parte ca obser
vatori la lucrările sesiunii Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari (parlamentul), care va începe la 
26 noiembrie.

DE PRESA
scurt

PREȘEDINTELE FRANȚEI,
I Francois Mitterrand, care a sosit 

miercuri într-o vizită oficială de 
trei zile la Cairo, a început con-

I vorbirile cu șeful statului egiptean. 
Hosni Mubarak.

AMENINȚARE LA ADRESA MO- 
' ZAMBICULUI. După cum transmite 
I agenția mozambicană de știri, care 

citează surse militare din Maputo, 
autoritățile rasiste de la Pretoria 
se pregătesc să trimită forte mili- 

I tare împotriva Mozambicului după 
| o serie de manevre ale trupelor la 

granița mozambicană.

O TENTATIVA DE LOVITURĂ
DE STAT a avut loc în_ Ghana, a 

| anunțat postul de radio din Accra, 
reluat de agențiile Reuter și France 
Preșse. Situația este în prezent con- 

Itrolată de forțele militare loiale 
conducerii țării, instalate la 31 de
cembrie anul trecut. Jerry Raw- 

I lings, președintele Consiliului Pro
vizoriu al Apărării ■ Naționale, a a- 
nunțat introducerea restricțiilor de 

I circulație pe timpul nopții. De ase
menea, legăturile aeriene au fost 
intrerupte, iar granițele închise. 

| Totodată, el a cerut militarilor să 
I rămină la posturile lor, iar persoa

nelor civile să-și reia activitățile 
I normale.

PRIMUL MINISTRU AL SUE
DIEI, Oiof Palme, a condamnat, in- I 
tr-o conferință de presă organizată 
cu prilejul vizitei Ia Stockholm a 
primului ministru al Tanzaniei, | 
Cleopa Msuya David, politica regi
mului de Ia Pretoria in Namibia. | 
Șeful guvernului suedez a declarat 
că „Republica Sud-Africană ocupă 1 
ilegal Namibia, iar pentru a-și con- . 
solida această ocupație ca a cotropit 
și o parte importantă a teritoriului | 
Angolei. Aceasta — a subliniat el — 
reprezintă o încălcare a suverani- I 
tații naționale a acestei țări". Olof 
Palme a arătat, totodată, că auto
ritățile rasiste din R.S.A. împiedică i 
desfășurarea de alegeri libere în 
Namibia. I

NAȚIONALIZARE. Camera De- I 
putaților a Boliviei a votat naționa- | 
lizarea companiei canadiene „Boli
vian Power Company", care acope- I 
ră circa 40 la sută din necesarul de 
energie electrică al țârii — infor
mează agenția France Presse. amin- . 
tind că această naționalizare este 
componentă a măsurilor anunțate | 
recent de președintele bolivian, 
Hernan Siles Zuazo, in cadrul pro- I 
gramului său economic. După cum 
s-a relevat în cursul dezbaterilor, 
naționalizarea companiei străine va i 
permite dezvoltarea și în zonele ru
rale — neglijate în trecut — a re- I 
țelei de alimentare cu energie 
electrică.
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