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Manifestările de profundă stimă și deosebită considerație - o vie ilustrare 
a sentimentelor prietenești față de poporul român, a prestigiului președintelui 

României socialiste pe toate meridianele

primire

%
la sosirea

capitala

malayeziană

președintele Republicii Socla- 
România. tovarășul 

și tovarășa

Joi, 
liste 
Ceaușescu, 
Ceaușescu au sosit in Malayezia in
tr-o vizită oficială de prietenie, la 
invitația Maiestății Sale Sultan Haji 
Ahmad Shah Ibni Al-Marhum Sultan 
Abu Bakar. suveranul Maiayeziei. și 
a Maiestății Sale Tuanku Hajjah 
Aflian Binti Tengku Muhammad, su
verana Malăyeziei.

Șeful statului român este însoțit in 
această vizită de tovarășii Ion M. 
Nicolae. vieeprim-ministru al guver
nului. Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe, alte persoane ofi
ciale române.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu. prima pe care un șef de 
stat român o face in această tară, 
a-a înscris din primul moment ca un 
eveniment istoric in cronica raportu
rilor de prietenie si colaborare stator
nicite intre România și Malayezia. 
Apreciind in acest fel caracterul deo
sebit al vizitei, suveranul Maiayeziei 
sublinia cu prilejul dineului oferit în 
onoarea solilor poporului român că 
Malayezia salută cu bucurie pe inalții 
oaspeți și dă o înaltă prețuire înțe
lepciunii și activității președintelui 
Nicolae Ceaușescu.. Sînt mărturii 
grăitoare ale sentimentelor de deose
bită stimă și respect, de caldă priete
nie nutrite de poporul malayezian 
față de România și președintele său, 
a convingerii că vizita va 
noi și largi perspective 
dintre cele 
spre bjnele 
în lume — 
expresia în 
’’ată înalților soli ai

Nicolae 
Elena
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deschide 
colaborării 

două țări. în interesul și 
lor. ai păcii și înțelegerii 
mărturii 
primirea

care și-au găsit 
ce a fost rezer- 
României.

în Piața Parlamentului din Kuala 
Lumpur, capitala țării, a fost or
ganizată o ceremonie în cadrul că
reia s-au dat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
cele mai inalte onoruri militare și ci
vile.

■ Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
și tovarășa Elena Ceaușescu — care 
au fost însoțiți de la aeroport- de pri
mul ministru al tării, Datuk Sri Dr. 
Mahathir Mohamad, de membri ai

salutați aiciguvernului — au fost 
cordial de suveranul Maiayeziei. Ma
iestatea Sa Sultan Haji Ahmad Shah 
Ibni Al-Marhum Sultan Abu Bakar, 
și Maiestatea Sa Tuanku Hajjah 
Afzan Binti Tengku Muhammad.

Garda militară prezintă onorul. Sint 
intonate imnurile de stat ale celor 
două țări. Se trag 21 de salve de tun. 
în timp ce pe catargul aflat alături 
de cel pe care este arborat drapelul 
Maiayeziei se înalță- tricolorul Româ
niei.

Președintele Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu primesc 
aceste onoruri pe un podium special, 
însoțiți fiind de suveranul si regina 
Maiayeziei.

Erau prezenți premierul Maiayeziei. 
Datuk Sri Dr. Mahathir 'Mohamad, 
vicepremierul guvernului. Datuk 
Musa Hitam. cu soțiile, precum și 
persoanele oficiale române care în
soțesc in vizita 
nostru.

Președinție 
trece în revistă
cinstea sa. Se prezintă onorul la pre
ședinte. moment marcat solemn de 
intonarea, din nou, a imnurilor 
României și Maiayeziei.

în încheierea 
prezentați 
Ceaușescu
Ceaușescu membrii guvernului, 
parlamentului, alte oficialități mala,- 
yeziene, precum și șefii misiunilor 
diplomatice, care prezintă cu acest 
prilej salutul lor înalților oaspeți.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
apoi insoțiți de suveranuj Maiayeziei 
și regină la reședința ce le-a fost re
zervată pe timpul vizitei — „Istana 
Tetamu".

sa pe șeful statului

Nicolae Ceaușescu 
garda aliniată in

ceremoniei sînt 
președintelui Nicolae 
și tovarășei Elena 

ai

Prima zi a vizitei oficiale de prie
tenie a pr.eședintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Malayezia s-a înche
iat printr-un dineu oficial ofe
rit la Palatul „Istana Negara", in 
onoarea distinșilor oaspeți români, de 
Maiestatea Sa regele Maiayeziei, 
Sultan Haji Ahmad Shah Ibni Ai- 
Marhum Sultan Abu Bakar, și Maies
tatea Sa regina Tuanku Hajjah Afzan 
Binti Tengku Muhammad.

La dineu au luat parte Ion M. 
Nicoiae, vieeprim-ministru al guver-

nului, Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe, alte persoane oficiale 
române care însoțesc pe șeful statului 
nostru.

Au participat primul ministru Da
tuk Sri Dr. Mahathir Mohamad, vice- 
prim-ministrul Datuk Musa Hitam, 
ministrul afacerilor externe Tan Sri 
Ghazali Shafie, ceilalți membri ai ca
binetului malayezian. precum și 
membri ai parlamentului.

Reflectind marele interes de care 
se bucură vizita președintelui Nicolae

Ceaușescu. dineul a reunit, de aseme
nea, personalități ale vieții politice, 
economice și culturale.

Erau prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Kuala Lumpur.

în timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
președintele României. și suveranul 
Maiayeziei au rostit toasturi, care au 
fost urmărite cu mare atenție de 
asistentă și subliniate cu aplauze.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Maiayeziei.

&
n

Excelența Voastră, domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu,

Doamnă Elena Ceaușescu,
Distinși oaspeți români,
Stimate domnule Datuk Sri Dr. Mahatir Mohamad, prim- 

ministru al Maiayeziei, și doamnă Dr. Hasmah Binti 
Mohamed Aii,

Doamnelor și domnilor, *

Moiestate, rege al Maiayeziei, 
Maiestate, regină a Maiayeziei, 
Domnule prim-minisîru, 
Doamnelor ți domnilor.
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Ieri s-a încheiat vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Singapore
Joi a luat sfîrșit vizita oficială de 

prietenie pe care președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a intre- 
prins-o in Republica Singapore, la 
invitația președintelui acestei țări, 
Chengara Veetil Devan Nair, și a 
doamnei Nair.

La încheierea vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat un cordial ră
mas bun de la șeful statului singa
porez, Chengara Veetil Devan Nair, 
și de la doamna Nair.

De la reședința oficială rezervată 
înalților oaspeți romani și -pină 
la aeroport, președintele Nicoiae

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși de minis
trul afacerilor externe, Dhanabalan 
Suppiah, de ministrul secretar gene
ral al Congresului Național al Sin
dicatelor. șeful misiunii de onoare, 
L!m Chee Onn.

în legătură cu rezultatele vizitei a 
fost adoptat un Comunicat comun.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au efectuat o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Singapore, la invitația președintelui 
acestei țâri. C. V. Devan Nair, și a 
doamnei Nair, in perioada 24—25 
noiembrie 1982.

în cursul acestei vizite oficiale, 
inalții oaspeți români s-au bucurat de 
o primire caldă, prietenească, măr
turie a bunelor relații statornicite 
intre cele două țări.

în cursul vizitei, tovarășul Nicolae 
Coaușescu, președintele ■ Republicii 
Socialiste România, l-a primit pe pri
mul ministru al Republicii Singapore. 
Lee Kuan Yew. între președintele 
României și primul ministru singapo
rez au avut Ioc, de asemenea, con
vorbiri oficiale.

în cursul convorbirilor, desfășurate 
intr-o atmosferă cordială, de priete
nie, președintele Republicii Socia
liste România și primul ministru al 
Republicii Singapore s-au informat 
reciproc despre preocupările actuale 
ale țârilor lor pe plan economic și 
social, au analizat stadiul actual și 
perspectivele raporturilor româno- 
singaporeze și au procedat la un 
Schimb de vederi asupra unor pro
bleme internaționale de interes 
reciproc. ,

Exprimîndu-și satisfacția fată ce 
dezvoltarea raporturilor dintre Româ
nia și Singapore in ultimii ani, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pri-s 
mul ministru, Lee Kuan Yew, au 
subliniat dorința lor de a da noi 
dimensiuni colaborării bilaterale și 
de a încuraja îndeosebi conlucrarea 
pe plan economic si in domeniul 
schimburilor comerciale. în acest 
context, a fost subliniată utilitatea 
vizitei oficiale pe care a efectuat-a 
in România, în 1971, primul ministru 
Lee Kuan Yew. Cele două Părți au 
fost de acord să fie continuate schim
burile de vizite și intilnirile la cel 
mai înalt nivel, subliniind impor
tanța acestora pentru consolidarea 
raporturilor bilaterale.

Ambele păr'i au apreciat că exista 
un potențial important care permite 
promovarea cooperării economice 
dintre . România și Singapore. în 
acest cadru, părțile s-au țeferit Ia 
Comisia mixtă româno-singaporeză 
de cooperare economică înființată in 
1975 si au fost de acord ca uroblemele 
și obiectivele care ștaif în fața acestei 
comisii mixte să fie reluate la o dată 
ce urmează să fie stabilită de comun 
acord.

în scopul promovării unei mai bune 
înțele'ori re?ipro>;e și pentru a-intări 
prietenia dintre' cele două țări și 
popoare, cele două părți vor încuraja 
intensificarea schimburilor bilaterale 
în domeniile științei si tehnologiei, 
educației, artei și culturii.

Președintele Reoublicii Socialiste 
România și primul ministru al Re
publicii Singapore, examinind pro

blemele majore ale lumii contempo
rane, și-au exprimat îngrijorarea in 
legătură cu agravarea situației inter
naționale actuale, cu existența a 
numeroase stări conflictuale și cu 
creșterea tensiunii in lume, ceea ce 
amenință pacea și stabilitatea inter
națională. în acest cadru, cele două 
părți au subliniat necesitatea res
pectării stricte de către toate statele 
a principiilor independenței și suve
ranității naționale, deplinei egalități 
în drepturi, neintervenției în trebu
rile interne ale altor state, neutili- 
zării. forței sau amenințării cu forța, 
a dreptului fiecărui popor la auto
determinare, a celorlalte principii 
înscrise în Carta Organizației Națiu
nilor Unite.

Șeful statului român și primul mi
nistru singaporez și-au exprimat 
îngrijorarea față de consecințele 
serioase ale crizei economice exis
tente in lume, față de problemele 
cu care sint confruntate țările în curs 
de dezvoltare în eforturile lor pe 
calea progresului economic și social. 
Cele două părți au subliniat necesi
tatea abordării și soluționării de ur
gență, cu toată atenția, la nivel in
ternațional, a dificultăților intîmpi- 
nate de țările in curs de dezvoltare 
în comerțul lor exterior, precum și 
a problemelor economiei mondiale în 
domenii prioritare, cum sînt : asigu
rarea resurselor financiare, a resur
selor de energie, aprovizionarea cu 
produse agroalimentare, creșterea 
tendințelor de protectionism, inflația 
și criza economică. Președintele ro
mân și primul ministru singaporez 
și-au reafirmat sprijinul pentru in
tensificarea eforturilor în vederea 
edificării noii ordini economice in
ternaționale și s-au pronupțat în 
favoarea lansării cit mai urgente a 
rundei de negocieri globale în cadrul 
O.N.U.

Reliefind pericolul uriaș pe care îl 
prezintă pentru pacea și stabilitatea 
In lume continuarea cursei nestăvi
lite a înarmărilor, președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul minis
tru Lee Kuan Yew au reafirmat 
sprijinul și hotărîrea țărilor lor de a 
acționa în favoarea tuturor eforturi
lor care sînt făcute în vederea unor 
acorduri privind realizarea unor mă
suri eficace de dezarmare, sub un 
control internațional eficace, și în 
primul rind de dezarmare nucleară, 
in vederea lichidării unei amenin
țări nucleare.

Referindu-se la situația din Euro
pa, ambele părți au subliniat impor
tanța promovării încrederii pe conti
nent și a dezvoltării cooperării din
tre statele europene și și-au expri
mat, totodată, îngrijorarea în legătu
ră cu situația gravă existentă ca re
zultat al acumulării unor uriașe can
tități de armament convențional și 
nuclear.

Examinînd situația din Asia de 
sud-est și din Asia de sud-vest, 
președintele Republicii Socialiste

România și primul ministru al Re
publicii Singapore au reafirmat că 
problemele existente in aceste zone 
pot fi reglementate numai prin ne
gocieri. sub auspiciile O.N.U. și cu 
participarea tuturor țărilor interesa
te, pe baza principiilor Cartei O.N.U. 
referitoare la inviolabilitatea suve
ranității și integrității teritoriale a 
tuturor statelor, neintervenția în 
treburile interne ale statelor suve
rane, renunțarea ia forță șl la ame
nințarea cu forța, dreptul Inaliena
bil al tuturor popoarelor la autode
terminare. Realizarea unei regle
mentări politice a situației din Kam- 
puchia trebuie să se bazeze pe re
tragerea tuturor forțelor străine din 
această țară și pe exercitarea drep
tului poporului kampuchian la auto
determinare.

Cele două părți au relevat rolul 
important care revine țărilor mem
bre ale mișcării de nealiniere in 
viața internațională. Părțile au sub
liniat, in mod deosebit, semnificația 
viitoarei conferințe la nivel inalt a 
țărilor nealiniate care urmează să 
aibă loc la New Delhi, ca forum in
ternațional in care vor fi analizate 
problemele complexe și complicate 
ale lumii contemporane.

Președintele român și primul mi
nistru singaporez au hotărît să fie 
intensificată conlucrarea dintre țările 
lor pe planul vieții internaționale, 
prin continuarea _ și amplificarea 
contactelor dintre 'reprezentanții ță
rilor lor in cadrul O.N.U., al „Grupu
lui celor 77", al mișcării țărilor nea
liniate și in alte organisme și orga
nizații internaționale.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția față de rezultatele pozitive 
ale vizitei oficiale de prietenie a 
șefului statului român în Singapore, 
subliniind convingerea lor că dialo
gul la cel mai înalt nivel contribuie 
în măsură hotărîtoare la realizarea 
unei mai bune cunoașteri și înțele
geri' reciproce, la amplificarea in 
continuare a raporturilor bilaterale. 
Șeful statului român și primul mi
nistru singaporez au convenit să fie 
menținute și dezvoltate in viitor con
tactele și consultările la toate nive
lurile.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, exprimind cordiale mul
țumiri pentru primirea prietenească 
și ospitalitatea de care s-au bucu
rat in cursul vizitei în Singapore, 
au .-'dresat președintelui republicii, 
C. V. Devan Nair, și doamnei Nair, 
precum șl primului ministru Lee 
Kuan Yew, împreună cu soția, [invi
tații de a efectua vizite oficiale de 
prietenie in Republica Socialistă 
România. Invitațiile au fost acceptate 
cu plăcere, datele vizitelor urmînd a 
fi stabilite ulterior.
Singapore, 25 noiembrie 1982

Publicăm în continuare relatări de la
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Maiestatea Sa regina și cu mine sintem extrem de 
fericiți .și onorați de a adresa Excelenței Voastre și 
doamnei Elena Ceausescu, precum și celorlalți oaspeți ro
mâni un deosebit de călduros bun venit în Mala.vezia.

Intr-adevăr, vizita dumneavoastră constituie un mo
ment istoric pentru relațiile dintre țările noastre. Dum
neavoastră. domnule președinte, sinteți primul șef de stat 
r mân care vizitează Malayezia și sintem foarte bucuroși 
că v-ați putut găsi timpul necesar pentru a veni la noi, 
cu toate că știm că aveți un program extrem de încărcat. 
Prezența doamnei Elena Ceausescu, prima doamnă 
Rcmânici și, totodată, prim vieeprim-ministru 
nului si renumit om de știință, ne sporește 
și bucuria. Deși vizita Excelenței Voastre la 
scurtă, vă urăm dumneavoastră, doamnei Elena 
și celorlalte persoane care vă însoțesc o ședere cit mai 
plăcută si de neuitat in Malayezia.

Cu toate că între țările noastre există mari distanțe 
geografice. România și Malayezia sînt apropiate prin 
strînse legături de prietenie si cooperare. Totodată, ță
rile noastre împărtășesc aceleași preocupări și au poziții 
similare in multe probleme internaționale. Ambele 
tre țări aderă cu strictețe la principiile respectării 
pendenței, suveranității si integrității teritoriale a 
lor. neintervenției in treburile interne, neutilizării 
sau a amenințării cu forța, coexistenței pașnice și coope-

a 
al guver- 
satisfacția 
noi este 

Ceaușescu

noas- 
inde- 
slate- 
forței

Ne face plăcere să vizităm frumoasa 
țară, să vă adresăm, cu acest prilej, in 
al tovarășei mele, un salut cordial și cele 
Vă exprimăm calde mulțumiri pentru _______
care am fost intimpinați pe pămintul Maiayeziei prietene, 
pentru urările de bun venit pe care ni le-ați adresat.

Vizita noastră in Malayezia — prima pe care un șef 
de stat al României o face in țara dumneavoastră, — con
st,tuie intr-adevăr un moment istoric in relațiile româno- malayeziene.

Deși România și Malayezia sint situate Ia mari distanțe 
geografice una de alta, între țările noastre se dezvoltă 
o bună colaborare, in spiritul stimei și respectului re
ciproc, al principiilor egalității în drepturi, independenței 
și suveranității naționale. în cei aproape 15 ani de la sta
bilirea relațiilor diplomatice s-au intensificat schimburile 
de vizite la diferite niveluri — ceea ce a contribuit la 
mal buna cunoaștere rec procă. De asemenea, pe baza 
Acordului comercial și a Acordului de colaborare econo
mică și tehnică dintre România și Malayezia au cunoscut 
o dezvoltare continuă raporturile economice și schimbu
rile comerciale. în luna martie a acestui an s-a mate
rializat primul obiectiv de cooperare economică dintre ță
rile noastre — linia de asamblare a autocamioanelor „Ro
man", de la Pckan. Sintem incredințați că in cursul vi
zitei, al convorbirilor pe care Ie vom avea vom ajunge 
la noi înțelegeri și vor fi semnate noi acorduri care să 
deschidă perspective și mai largi colaborării și cooperării 
reciproc avantajoase dintre țările noastre.

Dezvoltarea relațiilor romăno-malayeziene demonstrează 
că, atunci cind se pornește ferm do la principiile egali-

dumneavoastră 
numele meu și 
mai bune urări, 
ospitalitatea cu
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, ÎN MALAYEZIA? ș r

A

Intîlnire protocolară
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
si tovarășa Elena Ceausescu s-au 
reintilnit. joi după-amiază. cu suve
ranul Malayeziei. Maiestatea Sa 
Sultan Ha ii Ahmad Shah Ibni Al- 
tyiarhum Sultan Abu Bakar. si Ma
iestatea Sa Tuanku Hajjah Afzan 
Binti Tengku Muhammad, cu prile
jul vizitei protocolare a inaltilor 
oaspeți români.

Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu
i-au primit pe primul ministru al Malayeziei, 

Datuk Sri Dr. Mahathir Mohamad, și soția acestuia
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit joi după-amiază 
pe primul ministru al • Malayeziei. 
Datuk Sri Dr. Mahathir Mohamad, și 
soția sa. Hasmah Binti Mohamed Aii, 
care au făcut o vizită protocolară.

Cu acest prilej, președintele Nicolae 
Ceaușeseu și premierul Datuk Sri Dr. 
Mahathir Mohamad s-au întreținut 
cu cordialitate, procedind la un 
schimb de opinii — premergător con
vorbirilor oficiale româno-malayezie- 
ne, care vor avea loc vineri — in ca
drul căruia au fost abordate o serie 
db probleme privind relațiile dintre

Șeful statului rotnân a fost însoțit 
de Ion M. Nicolae. viceprim-ministru 
al guvernului. Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

Erau prezenți ministrul afacerilor 
externe al Malayeziei. Tan Sri Gha- 
zali Shafie. șeful misiunii de onoare 
atașate pe lingă inalții oaspeți ro
mâni cu prilejul vizitei, ministrul 

cele două țări, conlucrarea lor pe plan 
internațional. Au fost subliniate cu 
satisfacție evoluția pozitivă a raportu
rilor dintre cele două țări, rezultatele 
bune Înregistrate pină în prezent pe 
linia colaborării dintre România și 
Malayezia. S-a relevat că toate aces
tea demonstrează că atunci cind sta
tele își întemeiază relațiile pe prin
cipiile egalității și respectului reci
proc, independenței, suveranității, 
neamestecului în treburile interne, 
aceasta asigură o largă conlucrare în
tre popoare, în folosul progresului lor, 
al păcii, înțelegerii și cooperării in
ternaționale.

De comun acord s-a relevat că 

sănătății. Tan Sri Chong Hon Nyan. 
precum si ambasadorul Malayeziei in 
România, Ahmad Faiz Bin Abdul 
Hamid.

Convorbirea, desfășurată într-o at
mosferă de cordialitate, a evidențiat 
satisfacția celor doi șefi de stat pen
tru vizita, pentru dialogul la nivel 
înalt ce va avea- loc cu acest prilej.

preocupările României și Malayeziei 
pentru dezvoltarea lor socială creează 
un cadru propice pentru amplificarea 
și adincirea conlucrării dintre ele și 
s-a reafirmat dorința reciprocă de a 
se iniția noi acțiuni de colaborare 
economică si tehnico-știintifică.

Salutind cu bucurie vizita președin
telui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, primul ministru și-a 
manifestat convingerea că acest act 
politic de cea mai mare însemnătate, 
care a fost așteptat cu viu interes și 
satisfacție în Malayezia, va determi
na promovarea pe un plan superior 
a colaborării și prieteniei dintre g.. 
două țări. ,,"

„Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu va asigura 
amplificarea colaborării româno-malayeziene“

Presa, radioul și televiziunea din Molayezia, personalități ale vieții 
publice acordă o atenție deosebită vizitei oficiale de prietenie pe care pre
ședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o întreprinde in această țară.

Făcindu-se ecoul acestui larg in
teres. ministrul afacerilor externe 
al Malayeziei, TAN SRI GHAZALI 
SHAFIE, intr-o declarație acordată 
presei, ă1 Subliniat :

„Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu va contribui la strin- 
gerea relațiilor de prietenie și bună 
colaborare care s-au stabilit intre 
cele două țări. Am vizitat România 
încă in 1972. A fost una din cele 
mai fructuoase vizite. De atunci au 
avut loc numeroase schimburi de 
delegații și contacte, care au întărit 

' prietenia dintre țările noastre. Cu 
siguranță că vizita președintelui 
Nicdlâe Ceaușescu vă amplifica și 
lărgi ceea ce s-a realizat pină 
acum, deschizînd largi perspective 
relațiilor româno-malayeziene. Si
militudinea pozițiilor celor două 
țâri in problemele lumii Ie'va per
mite să colaboreze. în același timp, 
mai intens și pe plan internațional, 
pentru pace, destindere și încredere 
între state".

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE au prezentat portretele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu și au infor
mat pe larg despre vizită, subliniind 
că aceasta va duce la „întărirea le

„Cele mai calde urări de bun sosit 
Excelenței Sale, Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România, și acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu, prim vlceprim-ministru". 
Cealalță pagină este consacrată co
laborării româno-malayeziene în do
meniul construcției de autocamioa
ne „Roman-Diesel“. Ziarul subli
niază faptul că gazdele sînt mulțu
mite de colaborarea cu uzinele con

REVISTA PRESEI DIN MALAYEZIA

găturilor de prietenie dintre cele 
două țărj'‘.-In același timp, televi
ziunea a scos- in evidență prestigiul 
internațional de care se bucti- 
ră președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acțiunile pe care șeful 
statului român le Întreprinde in fa
voarea păcii.

Ziarul „NEW STRAITS TIMES" 
a consacrat vizitet două pagini. Pe 
una din aceste pagini este inserat 
cu litere mari următorul text :

structoare de autocamioane din 
, Româiția, jar autocamioanele, ngț. ^fj 

tot mai mult întilnite pe drumurile 
țării, mai ales acum, cind ritmul de 
dezvoltare a Malayeziei cere un 
mare volum de transporturi.

Același ziar inserează, cu litere 
mari, ‘ urările de bun venit pe care 
firme și oameni de afaceri din Ma
layezia le adresează președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Sub titlul „Vizita președintelui 
român, Nicolae Ceaușescu, va duce 
la stringerea legăturilor de priete
nie", ziarul „THE STAR" publică 
un amplu articol — însoțit de fo
tografii — in care se relatează că 
președintele Nicolae Ceaușescu este 
primul șef de stat dintr-o țară so
cialistă care vizitează Malayezia. 
Ziarul subliniază că procesul de in
dustrializare a României s-a inten
sificat odată cu venirea la conduce
rea țării a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, „care a imprimat. în a- 
celași timp. României o politică ex
ternă independentă". Cotidianul e- 
nilmeră vizitele pe care președinte
le Nicolae Ceaușescu le-a făcut in 
numeroase țări din Europa, Ameri
ca și Africa. In Asia —> subliniază 
ziarul — președintele Nicolae 
Ceaușescu a vizitat mai multe țări, 
printre care Filipine și țări din pe
ninsula indochineză. In articol se 
apreciază că vizita in Malayezia are 
o importanță aparte și că ea se va 
încheia prin semnarea a numeroase 
acorduri și înțelegeri, care vor duce 
la o dezvoltare substanțială a rela
țiilor româno-malayeziene.

Toate
ÎN

investițiile - în funcțiune la termenul planificat!
OBIECTIVUL ANCHETEI „SCÎNTEII“: șantiere din industria valorificării materialelor refolosibile

Materialele refolosibile constituie din ce in ce mai mult resurse de 
bază ale producției. Bunăoară, in anul 1983 ponderea materialelor refo
losibile în consumul intern de materiale din care rezultă trebuie să fie 
de cel puțin G6 la sută la oțel, 65 Ia sută Ia hirtie,,73 la sută la polietilenă. 
39 la sută Ia aluminiu, 36 la sută Ia textile. Or, pentru realizarea acestor 
obiective esențială este asigurarea capacităților industriale necesare pre
lucrării și valorificării unor asemenea resurse. în perioada care a trecut 
din actualul cincinal pentru făurirea industriei de reciclare au lost alocate 
fdnduri de investiții de 2.6 miliarde lei, unnînd ca pină la sfîrșitul anului 
1985 să se adauge incă 14 miliarde lei. între obiectivele mai importaflte care 
au intrat in funcțiune in ultimul timp se cuvin amintite dezvoltarea sec
țiilor de reșapare a anvelopelor de la „Victoria" București, Luduș și Tirgu 
Frumos, amenajările și instalațiile pentru folosirea zgurilor active și a

cenușilor de termocentrală la unitățile de prefabricate de la Buzău, Deva, 
Oradea și Doicești, instalația de obținere a clorurii de amoniu de la Com
binatul petrochimic Borzești. instalația de recuperare a acizilor naftenlci 
de la rafinăria „Vega" Ploiești ș.a.

Cu toate acestea, multe lucrări de investiții din acest domehiu sint în- 
tirziate. termenele de intrare în funcțiune fiind de mult expirate. Și nu 
este vorba de capacități fără însemnătate prea mare, ci, dimpotrivă, de 
instalații care trebuie să producă o serie de materii prime absolut ne
cesare economiei naționale. Investigațiile noastre pe citeva din aceste șan
tiere au pornit de Ia premisa caracterului prioritar pe care, așa cum a 
stabilit conducerea partidului, ii au aceste investiții. Prin această prismă 
am analizat activitatea depusă de toți participanții Ia realizarea câpaci- 
tăților de producție respective.

Pe șantierul întreprinderii de textile nețesute din Rimnîcu Vilcea

DECISIVĂ ESTE ACUM CONCENTRAREA FORȚELOR CONSTRUCTORILOR Șl M0NT0RIL0R
Precizam intr-un articol publicat, 

in primăvara acestui an de pe șan
tierul întreprinderii de textile nețesu- 
te din Rimnicu Vilcea, că aici urmea
ză să fie valpri ficată o mare cantitate 
de textile vechi colectate, al căror 
stoc a ajuns la peste 19 000 _de tone, 
în noua unitate se va produce, pe 
lingă covoare — mochetă si suporturi 
pentru covor izotex — și o cantitate de 
vată de. tapițerie ce poale înlocui 0 5UO 
tone de poliuretan care, adus din im
port, ar costa 12.5 milioane dolari. 
Deci este vorba de o investiție cit se 
poate de eficientă care, potrivit pre
vederilor inițiale, trebuia să producă 
iucă din luna martie a.e. Dar. în 
aprilie a.c.. lucrările pe șantier erau 
foarte intîrziate. iar beneficiarul 
avea mari incertitudini în privința 
asigurării unei mari părți din utila
jele necesare.

Pornind de la angajamentele asu
mate in primăvară, la inițiativa re
dacției și a Comitetului municipal 
Rimnicu Vilcea al P.C.R. au fost con
vocat! pentru o analiză pe șantier 
f ori de răspundere din partea uni
tăților de construcții, a beneficiaru
lui și din Ministerul Industriei Ușoa
re — titularul investiției. Iată succint, 
așa cum au reținut carnetele de re
porter. care este stadiul lucrărilor 
pe șantier. Se cuvine precizat că, in 
aprecierea activității depuse aici, am 
ținut seama de noile termene progra
mate atit pentru stadiile fizice, cit și 
pentru intrarea in funcțiune, în două 
etape : aprilie și iunie 1933.

O Corpul dc prepa rație chimică, cel 
mai presant obiectiv sub aspectul ter
menului de predare la montaj (15 no
iembrie) este, după cum aveam să 
constatăm, și cel mai rămas in urmă 
in privinfa lucrărilor de construcții : 

închideri laterale și pardoseli ne
terminate, hidroizolații pe acoperiș 
neîncepute încă, iar uzina de condi
ționare a aerului nici nu fusese „ata
cată". Utilaje în valoare de 9,6 mi
lioane lei, altele în valoare de 4 mi
lioane se aflau „pe drum", pentru ca 
celelalte să sosească, eșalonat, pină la 
sfîrșitul anului. Pentru una din ex
tremitățile halei proiectantul mai 
trebuia să precizeze unele detalii 
care condiționează execuția par
doselii.

® Construcția halei principale, 
formată la rîndul ei din citeva atelie
re, a avansat față de situația din 
primăvară, dar nu pe măsura cerin
țelor, Ca o caracteristică generală, 
lucrările de izolații de pe acoperiș 
sint întirziate, mai este mult de făcut 
pentru terminarea închiderilor late
rale, executarea canalelor tehnice și 
pardoselilor. Practic, nu se remarca 
nici o activitate la uzinele de condi
ționare și posturile de transformare, 
.fără de care nici nu poate fi concepu
tă munca in interior in timpul iernii, 
atit la lucrările de construcții, cit și 
la montarea utilajelor. Ceva mai 
avansată este execuția atelierului de 
prese și format amestec, unde peste 
scurt timp beneficiarul va avea front 
de montaj.

® Hala de tratament chimic și con- 
trol-lotizare este practic terminată 
in ce privește lucrările de construc
ții. Aici s-au si montat o mare parte 
din utilaje, dar problema asigurării 
încălzirii pe timpul acestei ierni nu 
este rezolvată. De fapt, nimeni din 
cei prezenți nu se arăta prea îngrijo
rat de întirzierile de la acest obiectiv 
pentru că, paradoxal, deși comparativ 
cu ansamblul lucrărilor sta’diuj exe
cuției și montajului este mai avan

sat, de aportul acestei secții la fluxul 
tehnologic general va fl nevoie abia 
în vara anului viitor.

Așadar, ce concluzii se pot des
prinde? în primul rînd, că aici lu
crările au fost începute și executate 
nu conform ordinii tehnologice, ci la 
intîmplare, unde s-a putut, unde au 
fost proiecte, unde au fost utilaje și 
unde a fost mai ușor pentru con
structori să realizeze valori cit mai 
mari din planul de construcții-mon- 
taj. Răspunderea pentru un aseme
nea mod de lucru aparține în egală 
măsură constructorilor, beneficiaru
lui, proiectantului și titularului de 
investiții. Așa s-a ajuns ca acum, în 
pragul iernii, să se acumuleze un 
„ghem" de probleme nerezolvate, 
fiecare la fel de urgentă pentru ca 
noile termene de punere fn funcțiu
ne să nu fie puse în cauză. Graficele 
de execuție sint în această privință 
categorice : pentru o parte din con
strucții pină la 30 noiembrie a.c., iar 
pentru restul pină la 30 decembrie 
a.c. trebuie asigurate condițiile mi
nime in vederea începerii montaju
lui ; închiderea provizorie sau defi
nitivă a halelor sau anumitor tron
soane ; realizarea de urgență a hidro- 
izolației la acoperiș pentru a nu 
ploua pe utilaje ; asigurarea unei 
temperaturi minime în aceste închi
deri pentru efectuarea montajului.

Din păcate însă, în ziua cind ne-am 
aflat pe șantier, la foarte multe 
locuri de muncă erau mai mulți de
legați veniți pentru a analiza stadiul 
lucrărilor decit cei care lucrau efec
tiv. Aceasta este situația. Să con
semnăm deci punctele de vedere ale 
factorilor de conducere care, mergind 
împreună cu noi, nu au putut vedea 

decit aceleași lucruri ca și noi, deși 
interpretările sint, după cum se va 
observa, diferite :

Ing. Dinu Boghez, directorul 
Grupului de șantiere Govora al 
Trustului de construcții industriale 
Pitești : „Unitatea noastră are de 
realizat în 'zonă mai multe obiective 
de investiții. De aceea, ne-am orga
nizat activitatea, ne-am împărțit for
țele în funcție de termenele de pu
nere in funcțiune și de prioritățile 
care ne-au fost indicate. Pornind de 
la o asemenea sarcină, anume de a 
ne concentra eforturile pentru a 
termina fabrica de ață, am obținut 
importante avansuri pe acest șan

SEMNALE DE PE ȘANTIERE
0 Instalațiile de valorificare a deșeurilor din polietilenă de înaltă den

sitate (cu o capacitate de producție de 600 tone/an), care se realizează la 
întreprinderea de prelucrare a maselor plastice din Iași, urmează să folo
sească ca materie primă polietilena rezultată de la navete si alte obiecte 
uzate sau deteriorate. Termen de punere în funcțiune : 31 decembrie 1982. 
Lucrarea a început mai tîrziu — in iulie in loc de martie 1982 — din cauză 
că nu a fost deschisă finanțarea la timp. O serie de mașini și utilaje au 
fost comandate șl unele se află deja in întreprindere. Dacă si instala
țiile de spălare și cele de granulare comandate la întreprinderea energe
tică din Constanța sosesc intr-o săptămină sau două, noua capacitate s-ar 
putea termina și da in folosință pină la sfîrșitul anului. La rindul lor, 
constructorii ele la Trustul de construcții industriale Iași și montorii de 
la Trustul de instalații și montaje Iași trebuie să grăbească lucrările, 
îndeosebi să monteze moara și mașina de extrudare. care se află in în
treprindere. (Manoie Corcaci).

• O altă instalație de același tip și capacitate tr.ebuia să intre în 
funcțiune in luna iunie 1982 la întreprinderea chimică Orăștic. Dar nici 
la ora actuală nu este deschisă finanțarea lucrării, din cauza intîrzierii 
predării proiectelor de către I.I.T.P.I.C. — București și secția de proiectare

a centralei de resort. Nu este lămurită nici problema amplasamentului. 
(Sabin Cerbu).

• Instalația de valorificare a izomerilor inactivi — care acum merg 
la haldă — trebuia să intre in funcțiune la Combinatul petrochimic Bor
zești incă din septembrie 1977. Construcția este practic terminată, mai 
rămine de înlăturat „buturuga mică" : stabilirea unui material rezistent 
la coroziune ce urmează să protejeze anumite părți de instalație și procu
rarea cantităților necesare. (Gh. Baltă).

9 Instalat a de valorificare a stibiului, care se construiește la I.M.M.N. 
Copșa Mică, folosește 'ca materie primă zgurile stibloase depozitate de-a 
lungul anilor in haldele din incinta intreprinderii. Anual, vor fi folosite 
4 000 tone din această zgură. Tehnologia a fost pusă la punct in întreprin
dere, iar termenul de intrare in funcțiune a fost : iulie 1982. Pină acum 
s-a montat circa 97 la sută din instalație. Sint insă așteptate pompele 
contractate cu „Aversa" București (termen 30 iunie 1982), precum și 13,4 
tone utilaje contractate cu I.M.U.T. Moreni. cele mai multe cu termen... 
30 septembrie 1981. Furnizorul de la Moreni are și el unele probleme : 
întreprinderea de produse anticorozive București nu-i furnizează mate
rialele anticorozive de care are nevoie. Concluzia : în 60 de zile de la 
primirea acestor utilaje instalația va putea fi pusă în funcțiune. (Nicolae 
Brujan).

tier ; acum aflăm că la fabrica de 
ață va fi decalată punerea in func
țiune a unor secții. Dacă s-ar fi știut 
din vreme acest lucru, ne-am fi con
centrat. desigur, pe «nețesute». unde 
lâ sfirșitul lunii august s-a «scurtat» 
termenul de dare in funcțiune a unei 
prime capacități : aprilie 1983, in Ioc 
de iunie 1983. Acum trebuie să ac
ționăm potrivit graficelor de predare 
a halelor la montaj. Avem forță de 
muncă și utilaje de construcții sufi
ciente pentru aceasta. Aș spune ace
lași lucru șl despre materiale, deși 
ne mai lipsesc 115 mc elemente de 
închidere din b.c.a. Singura proble
mă care trebuie rezolvată este asi
gurarea încălzirii halelor. Această 
sarcină revine șantierului Govora al 
Trustului de instalații și automatizări 
Ijucurești. Pentru accelerarea ritmu
lui lucrărilor ar fi bine ca beneficia
rul să nu aștepte să-i predăm totul 
«la cheie», ci acolo unde se poate, 
montajul să se desfășoare in paralel 
cu activitatea noastră, mai ales că 
noi îi putem ajuta pe montori cu 
mijloacele noastre tehnice să-și a- 
dueă utilajele acolo unde este ne
voie".

Ing. Ioan Florescu, șef de lot la 
șantierul 8 Pitești al Trustului de 
lucrări speciale : „Am definitivat 
izolația hidrofugă pentru 11 tronsoa
ne. mai sînt de izolat trei tronsoane 
pentru care vom executa lucrări pro
vizorii cc vor putea asigura condiții 
de Iticru in interiorul halelor. O pro
blemă : marginea intre axuî 13—14, 
unde constructorul nu a terminat lu
crările. Vom realiza urgent o izolare 
hidrofugă a acoperișului deasupra 
posturilor de transformare. Toată 

vara cit a fost bine de lucrat n-am 
prea avut ce face, acum cind mun
cim in condiții improprii, ni se pre
tinde un vîrf de activitate. Oameni 
avem, dar ne lipsesc o serie de ma
teriale : bitum, pinză asfaltată A 55, 
țesătură asfaltată, precum și plasă 
rabiț și tablă zincată pentru execu
tarea în soluție definitivă a racordu
lui termic la C.E.T. Govora".

Ing. Ilic Juravle, șeful șantierului 
Govora al Trustului de instalații și 
automatizări București : „Constructo
rul nu ne-a asigurat front de lucru 
la nici una din uzinele de condițio
nare și, chiar dacă ne concentrăm 
forțele să terminăm măcar o uzină 
de condiționare, ea nu va putea fi 
dată in funcțiune pentru că nu sint 
realizate posturile de transformare. 
Avem forță de muncă suficientă, dar, 
rog să se retină, pentru terminarea 
unei uzine de condiționare, fie numai 
și pentru a lucra doar pentru încăl
zire. sînt necesare cel puțin două săp- 
tămini de la data cind constructorul 
predă front de lucru".

Ing. Viorel Ocico, director adjunct 
în Ministerul Industriei Ușoare: „în 
discuțiile cu reprezentanți al Centra
lei industriale de mașini și utilaje 
pentru industria ușoară s-au concre
tizat termene realiste pentru livrarea 
tuturor utilajelor necesare punerii 
in funcțiune a primei canacităti in 
luna aprilie a anului viitor. Echi
pele de montori ale Centralei indus
triei linii sint constituite. așteaptă 
numai ordinul să vină pe șantier, 
în paralel, pregătim, in -unități de 
profil asemănător, forța de muncă ce 
va lucra în această întreprindere, re- 
partizind o parte din viitorii maiștri 

și muncitori Ia execuția lucrărilor 
de montaj.

Punctul de vedere al tovarășului 
Ion Udrescu, secretar cu probleme 
economice al Comitetului municipal 
Rimnicu Vilcea al P.C.R., este că an
gajamentele asumate cu această oca
zie de constructori și de titularul de 
investiție, de a da în funcțiune în
treprinderea la noile termene stabi
lite, sînt realiste, cu condiția să fie 
riguros respectate, mai ales că a 
existat și există incă tendința unor 
factori de răspundere care concură la 
realizarea acestei investiții de a cam 
arăta cu degetul unul spre celălalt. 
Acum nu mai este timp de parla
mentari. de justificări, ci sînt nece
sare mai mult ca oricind o bună co
laborare. ordine și disciplină desă- 
virșite, o organizare exemplară. în 
acest sens va acționa îndeaproape co
mitetul municipal de partid.

Finalul articolului ne-a fost su
gerat de cuvintele inginerului Dinu 
Boghez, in timp ce plecam de pe 
șantier : „Investiția a intrat intr-un 
punct critic, se află, așa cum se 
spune, «pe muchie de cuțit», adică 
orice întîrziere, orice nerealizare de 
program, orice «clacare» a unuia din 
cei care colaborează la finalizarea 
lucrărilor poate compromite respec
tarea termenelor de intrare în func
țiune. 30 decembrie a.c. este data la 
care totul va fi hotărit : așa sau 
altfel 1“.

Vom reveni pe șantier în preajma 
acestei date.

Comeliu CARLAN 
Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteii"
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, ÎN MALAYEZIA

Președintelui Nicolae Ceaușescu i-a 
fost conferită. în cadrul întilnirii, de 
către suveranul Malayeziei. cea mai 
inaltă distincție a Malayeziei — Or
dinul „Darjah Utama Sri Makhota 
Negara", cu Colan.

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu

Conferirea unor înalte distincții 
malayeziene și românești

(Urmare din pag. I)
tații, independenței și respectului 
dreptului fiecărui popor de a-și ho- 
tări de sine stătător destinele, fără 
nici un amestec din afară, intre 
toate țările, fără deosebire dc orin- 
duire socială, Se pot dezvolta relații 
bune de colaborare și conlucrare re
ciproc avantajoasă. Dealtfel. însăși 
viața a demonstrat că numai pe. 
aceste principii pot fi dezvoltate ra-, 
porturi fructuoase între state, se' 
pot asigura pacea și destinderea 
internațională. -> ■ ■ ’

Trăim astăzi o epocă deosebit de 
complexă, cind în lume s-a ajuns la 
o încordare deosebită. Se accentu
ează criza economică, se amplifică 
cursa înarmărilor — ceea ce pune 
tot mai grav in pericol pacea, inde
pendența, progresul economic și so- 
c'al al popoarelor. Continuă să se 
afirme cu putere politica zonelor de 
Influență, dc reîmpărțire a acestor 
zone, politica de forță și dictat.

La toate acestea, popoarele răs
pund cu tot mai multă hotărire pen
tru apărarea independenței, a drep
tului de a-și organiza viața asa cum 
o doresc, fără nici un amestec din 
afară.

Asigurarea păcii constituie proble
ma fundamentală a epocii noastre. 
Intensificarea cursei înarmărilor, 
perspectiva unui război nuclear dis
trugător impun să se facă totul pen
tru apărarea, păcii. Bombele nucle
arei nu vor alege și nu vor ține sea
ma de nici un fel de deosebire de 
orinduire socială, dc concepții filo-, 
zofice sau de altă natură : ele vor 
semăna moartea pretutindeni, vor 
distruge imensele cuceriri ale civili
zației umane, vor pune in pericol în
săși viața. In fața acestei perspec
tive. estf necesar ca popoarele să-și 
unească eforturile si să conlucreze 
strins nentru a pune capăt politicii 
de confruntare si război, pentru opri
rea cursei inarmărHor. nentru dezar
mare. și in primul rind pentru de
zarmare nucleară, pentru anărarea 
dreptului suprem al națiunilor, al 
oamenilor la viată, la existență liberă 
și demnă, Ia pace.

Trebuie să facem totul nentru eli
minarea forței din relațiile interna
ționale, pentru solutionarea tuturor 
problemelor dintre state numai și nu

(Urmare din pag. T) 
rării intre națiuni, indiferent de sis
temul lor politic. Ambele noastre țări 
subscriu plenar la principiile Cartei 
O.N.U. si. in acest cadru. România și 
Malayezia au conlucrat și conlucrea
ză efectiv in probleme de interes co
muti pentru întreaga comunitate ■ in
ternațională, așa cum sint cele refe
ritoare la lichidarea colonialismului și 
a politicii de apartheid, la neutili- 
zarea forței in raporturile interna
ționale. Ia instaurarea noii ordini e- 
conomicc internaționale, ca si in alte 
domenii. încă de la stabilirea rela
țiilor diplomatice dintre țările noas
tre in anul 1969. raporturile româno- 
malayezicne au cunoscut un curs as
cendent și s-au dezvoltat puternic și 
continuu, in interesul și spre satis
facția ambelor noastre țări. între ță
rile noastre au fost convenite si sint 
in vigoare un acord comercial, un 
acord de cooperare economică si teh
nică si un acord dc colaborare cul
turală si științifică. în cursul vizitei 
dumneavoastră vor fi semnate citc- 
va noi acorduri care vor .deschide noi 
perspective amplificării cooperării e- 
conomice bilaterale, domeniu in .care 
există un potential considerabil de 
creștere. îndeosebi in ceea ce pri
vește schimburile comerciale. Un pas 
important spre creșterea schimburilor 
comerciale dintre țările noastre ii re
prezintă efortul pe care îl depune 
in prezent guvernul tării mele pen
tru a studia posibilitatea unor schim
buri de mărfuri in contrapartidă cu 
România, ca dealtfel și cu alte țări 
socialiste. Realizarea unor aranja
mente in această direcție ar putea 
conduce la diversificarea cooperării 

mai pe calea tratativelor. Viața ara
tă că nu există probleme — ori,cit dc 
dificile ar părea ele — care să nu 
poată fi soluționate pe calc pașnică, 
dacă se pornește de Ia dreptul fie
cărui popor dc a se dezvolta liber și 
independent, fără nici un amestec, din 
afară, dacă se dă dovadă de rațiune, 
de înțelegere a faptului că conflic
tele, un nou război mondial consti
tuie un grav pericol pentru întreaga 
omenire, pentru toate națiunile lumii.

în acest spirit. România se pronun
ță consecvent pentru soluționarea 
pașnică a problemelor din Orientul 
Mijlociu, pentru instaurarea în aceas
tă zonă a unei păci globale, juste și 
durabile, pe baza retragerii Israelului 
din teritoriile ocupate, a rezolvării 
problemei poporului palestinian — pe 
baza dreptului său la autodetermina
re, la constituirea unui stat palesti
nian independent. în Orientul Mij
lociu este loc atit pentru un stat pa
lestinian independent, cit și pentru 
statul israelian — și trebuie să se 
ajungă la conviețuirea pașnică a am
belor state, a tuturor țărilor din 
această zonă !

în același spirit, este necesar să 
fie intensificate eforturile pentru re
glementarea pașnică a problemelor și 
conflictelor. îndeosebi a nrob'emelor 
existente in regiunea Asiei de sud- 
est, pornindu-se de la interesele 
păcii si securității, de la necesitatea 
dezvoltării libere și independente a 
tuturor popoarelor, fără nici un ames
tec din afară. Kampuchia are dreptul 
de a trăi liberă, așa cum dorește ea, 
fără prezența trupelor străine ne te
ritoriul său, are dreptul de a duce o 
politică independentă, nealiniată. 
Apreciem că soluționarea acestor 
probleme si transformarea Asiei de 
sud-est intr-o zonă a păcii. libertății 
și neutralității. liberă de orice ames
tec din afară, ar aduce o contribuție 
majoră la depășirea stării de tensiu
ne și întărirea încrederii și coope
rării in regiune și in intreaera lume.

Țara noastră — care se pronunță 
și militează botărit pentru dezvolta
rea colaborării regionale în diferite 
zone ale lumii — apreciază in mod 
deosebit contribuția pe care țările 
A.S.E.A.N. o not aduce la promova
rea colaborării și conlucrării dintre 
țările din regiune, Ia cauza înțele
gerii și păcii in această zonă.

Toastul suveranului Malayeziei
economice dintre țările noastre, pe 
baze echilibrate. ' \

Excelența,

Lumea contemporană este, in pre
zent. copleșită de crize politice și e- 
conomice de o foarte serioasă am
ploare. Din punct de vedere eco
nomic, recesiunea a aruncat lumea 
într-p situație de. stagnare și in multe 
țări, inclusiv in țări dezvoltate, s-au 
înregistrat ritmuri de creștere foar
te scăzute, chiar negative, producind 
sporirea considerabilă a șomajului, 
cu toate consecințele sale pe plan 
social. Reacția la această situa
ție a luat forma protecționismu- 
lui, a ratelor ridicate ale dobinzilor 
și a altor măsuri primejdioase, reflec- 
tind astfel interesele înguste, egoiste 
ale unor țări, interese care pot con
duce la deteriorarea și erodarea in 
continuare a situației economice 
mondiale și care amenință insăși 
structura sistemului economic inter
național. Eforturile neobosite ale 
României in diferite forumuri inter
naționale. unde vocea țării dum
neavoastră se face puternic auzită in 
sprijinul măsurilor efective pentru a 
se pune capăt recesiunii și a se realiza 
noua ordine economică internațională, 
găsesc un sprijin ferm in Malayezia, 
pentru că și noi urmărim realizarea 
acelorași obiective.

Te plan politic, continuăm să fim 
martorii existentei unor zone conflic- 
tuale, ca rezultat al interferenței și 
chiar al utilizării forței de către unele 
state puternice împotriva altora mai 
slabe. O astfel de interferență și uti
lizarea forței constituie o violare a 
principiilor de bază ale relațiilor in

în viața internațională sînt multe 
probleme grave care iși așteaptă re
zolvarea prin eforturile unite ale po
poarelor. Noi, in Europa, sintern 
preocupați și acordăm o atenție deo
sebită încheierii cu rezultate cit mai 
bune a reuniunii dc Ia Madrid. Do
rim ca la această reuniune să se ob
țină convocarea unei conferințe pen
tru incrcdere și dezarmare și să se 
asigure continuitatea reuniunilor 
pentru pace, colaborare și securitate. 
Milităm pentru oprirea amplasării, 
rachetelor cu rază medie de. acțiune, 
pe continent, pentru o Europă unită, 
a păcii și colaborării, fără arme nu
cleare.

Acordăm o atenție deosebită dez
voltării colaborării intre toate țările 
din Balcani, realizării unei zone fără 
arme nucleare și baze militare străi
ne, a unei regiuni a colaborării paș
nice.

Rearitățile arată că una dintre cele 
mai grave probleme ale lumii de azi 
— căreia trebuie să i se găsească ur
gent rezolvarea — este lichidarea 
subdezvoltării și înfăptuirea noii or
dini economice. Adincirea continuă a 
crizei economice mondiale, politica 
creditelor și a dobinzilor inalte, prac
ticile discriminatorii și, in general, 
relațiile inechitabile din viata inter
națională au agravat situația țărilor 
in curs de dezvoltare, au adincit și 
mai mult decalajele dintre țările să
race și țările bogate. Pornind de la 
aceasta, este necesar să se facă totul 
pentru a se ajunge la negocieri și Ia 
soluții constructive care să asigure 
progresul mai rapid al țărilor in curs 
de dezvoltare, să deschidă calea pro
gresului economico-social, stabilității 
și dezvoltării economiei mondiale. 
Noi considerăm că este necesar ca 
țările in curs de dezvoltare să-și în
tărească mai mult solidaritatea și co
laborarea. în acest scop, ne pronun
țăm pentru organizarea unei reuniuni 
la nivel inalt a acestor țări care să 
dezbată problemele complexe ale sub
dezvoltării și noii ordini economice 
internaționale, să stabilească strategia 
comună a acestor țări in lupta pentru 
progresul economic și social, pentru o 
nouă ordine economică internațională, 
bazată pe egalitate și echitate, pe a- 
vantaj reciproc.

ternaționale și subminează pacea și 
stabilitatea țărilor direct interesate, 
precum și pacea și stabilitatea in 
lume. Totodată, conflictele diverse 
existente pe plan regional pot să ca
pete dimensiuni mai mari, ca urmare 
a faptului că unele state puternice pe 
plan militar manifestă tendințe de 
a-și lărgi sferele lor dc dominație și 
de a-și consolida influența.

în acest cadru, sintern îngrijorați 
și neliniștiți de nerczolvarea proble
mei Kampuchiei. O reglementare po
litică, negociată, urgentă a acestei 
probleme, in cadrul și pe baza prin
cipiilor declarațiilor conferinței inter
naționale a O.N.U. yu privire la 
Kampuchia și a altor rezoluții perti
nente ale O.N.U., care se bucură de 
aprobarea covirșitoare a comunității 
internaționale, va elimina una din 

-sursele majore de tensiune și insta
bilitate din zonă și va permite țărilor 
din Asia de sud-est să-și continue 
eforturile de construcție națională și 
pașnică, nestingherit și fără ingerințe.

Totodată, o asemenea evoluție va 
putea accelera realizarea unei zone 
de pace, libertate și neutralitate 
(ZOPFAN) in Asia de sud-est. în 
acest context. Malayezia apreciază in 
mod deosebit sprijinul acordat de 
România eforturilor desfășurate pe 
plan internațional pentru a se ajunge 
la o soluție politică, de ansamblu, a 
problemei kampuchiene.

Malayezia apreciază, totodată, con
tribuția pozitivă, importantă a Româ
niei la viața internațională. De aceea, 
Malayezia dă o inaltă prețuire cura
jului și ințelepciunii dumneavoastră, 
domnule președinte, modului in care

România se pronunță ferm ca toate 
problemele vieții internaționale să 
fie soluționate cu participarea egală 
a tuturor -statelor, fără deosebire de 
orinduire socială sau de mărime. în 
acest cadru, un rol mai important 
trebuie să aibă țările mici și mijlocii, 
țările în curs de dezvoltare și neali
niate, care constituie marea majori
tate a țărilor lumii și sint nemijlocit 
interesate intr-o politică de egalita
te, de independență națională, co
laborare și pace..

Este necesar să crească rolul ’și 
contribuția O.N.U. la . soluționarea 
problemelor, in democratizarea rela
țiilor internaționale.

Dorim ca România și Malayezia — 
care au conlucrat activ la O.N.U. și 
in alte organisme internaționale șl 
care au, in general, poziții comune in 
soluționarea multor probleme ale lu
mii contemporane — să colaboreze si 
mai strins in viitor, în interesul și 
spre binele popoarelor lor, al cauzei 
generale a destinderii, colaborării, in
dependenței naționale și păcii.

Este necesar, Maiestate, să facem 
totul pentru a inlări acțiunea comună 
a popoarelor de pretutindeni, avind 
in vedere că tocmai ele sint cele care 
duc greul războiului și crizei eco
nomice, că ele pot să determine 
oprirea cursului vieții internaționale 
spre prăpastie, să asigure reluarea 
politicii de destindere, triumful rațiu
nii, al păcii, dreptății sociale și na
ționale! v

Convins 'că vizita pe care o facem 
în Malayezia, convorbirile pe care le 
avem și acordurile ce le vom semna 
vor da un nou impuls colaborării si 
prieteniei dintre țările noastre, vă 
invit să toastăm :

— în sănătatea Maiestății Sale
regele Malayeziei !

— în sănătatea Maiestății Sale
regina Malayeziei !

— în sănătatea domnului prim-mi- 
nistru !

— Pentru progresul și fericirea po
porului malayezian prieten !

— Pentru prietenia și colaborarea 
româno-malayeziană !

— în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor !

— Pentru pace și colaborare in 
lume ! (Vii aplauze).

a(i acționat ca tara dumneavoastră 
să joace un rol constructiv in nume
roasele probleme politice ale Eu
ropei, ca și in 'ceea ce privește des
tinderea, raporturile Est-Vest, dezar
marea.

Sintern convinși că in condițiile 
actuale ale climatului politic și eco
nomic mondial, țările mici, ca Ma
layezia și România, trebuie să con
tinue să-și sporească participarea și 
să-și aducă o contribuție crescindă la 
dezbaterea și reglementarea proble
melor internaționale. în acest mod, 
vom putea asigura amplificarea coo
perării dintre țările noastre, in ve
derea diminuării dominației in viața 
internațională a unui număr limitat 
de țări, reducerii posibilităților de 
conflict ca urmare a rivalității dintre 
ele, ceea Ce ne va permite să parti
cipăm plenar la modelarea destinului 
omenirii, in beneficiul păcii pentru 
toate națiunile.

Excelența Voastră,

Noi, in Malayezia, vă salutăm cu 
căldură pe dumneavoastră, pe doam
na Elena Ceaușescu, pe celelalte per
soane care vă însoțesc in această vi
zită.

Domnule prim-ministru, distinși 
oaspeți, doamnelor și domnilor, vă 
invit să vă ridicați și să urăm viață 
îndelungată, sănătate și fericire Ex
celenței Sale președintelui Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, și doamnei 
Elena Ceaușescu.

Pentru prietenia trainică, fră
țească dintre România și Malayezia. 
(Vii aplauze).

Tovarășei Elena Ceaușescu i-a fost 
conferit, de asemenea. Ordinul „Sri 
Maharaja Manku Negara", clasa I. cu 
Colan.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
conferit suveranului Malayeziei. ca o 
expresie a prieteniei și colaborării

dintre popoarele celor două t 
dinul „Steaua Republicii S 
România", clasa I. cu eșarfă. 
Malayeziei i-a fost conferit ' 
„Tudor Vladimirescu", clas, 
eșarfă.
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CONFERINȚELE EXTRAORDINARE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
DÎMBOVIȚA

• In ultimii trei ani — un ritm mediu de 
creștere a producției industriale de 16 la 
sutâ ® Dublare-a volumului produselor 
destinate exportului © Necesitatea unui 
aport sporit al specialiștilor la perfecțio

narea activității în agricultură

In deschiderea lucrărilor Conferinței extraordinare 
a organizației județene de partid Dîmbovița, delegații 
au primit cu însuflețire salutul tovărășesc, revoluțio
nar tiransmis din partea conducerii partidului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, de către tovarășul EMIL 
BORIU, membru al Comitetului Politic Executiv, 
secr etar al C.C. al P.C.R. în continuare, vorbitorul 
a si ibliniat că. desfășurindu-se cu puțin timp înain
tea. Conferinței Naționale, moment de excepțională 
ip.,semnătate in istoria partidului și a patriei, confe
rința județeană est,e chemată să dezbată, in spirit 
de inaltă exigență revoluționară, activitatea organe
lor si organizațiilor de partid și de stat, de masă 
si obștești, consacrată înfăptuirii hotăririlor Congre
sului al XIT-lea și să adopte cele mai eficiente mă
suri practice de acțiune pentru înfăptuirea exem
plară a prevederilor de plan pe acest an si pe între
gul cincinal.

In darea de seamă prezentată de tovarășul Horea 
Ristache, prim-secretar al comitetului județean 
de partid, a fost relevat faptul că in ultimii trei ani 
nroductia-marfă industrială a județului Dîmbovița a 
crescut intr-un ritm mediu de 16 la sută, volumul 
producției destinate exportului dublîndu-se în aceeași 
perioadă, că au fost puse in funcțiune 55 capacități 
productive, s-au introdus în fabricație peste 300 ti
puri de mașini, utilaje si instalații noi și s-au redus 
importurile cu peste 1 miliard lei, iar in agricultură 
au fost obținute in acest an cele mai mari producții 
de cereale din istoria județului. Au fost, totodată.' 
evidențiate marile resurse materiale și umane de 
care dispune organizația județeană de partid, resur
se ce trebuie puse mai bine în valoare în toate do
meniile de activitate. Un spațiu larg a fost acordat 
analizei aprofundate. într-un pronunțat spirit critic 
si autocritic, a neajunsurilor ce s-au manifestat in 
unele sectoare, stabilindu-se totodată direcțiile de 
acțiune pentru organele si organizațiile de partid, 
in vederea perfecționării întregii activități, mobili
zării tuturor forțelor la îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin.

In cadrul dezbaterilor — desfășurate sub semnul 
adeziunii depline si devotamentului profund față de 
politica internă si externă a partidului, al dragostei 
si înaltei prețuiri fată de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. de numele și 
personalitatea căruia sint indisolubil legate marile 
înfăptuiri ale poporului nostru in ultimii 17 ani — 
vorbitorii, printre care Nicolae Preda, secretarul co
mitetului de partid de la mina Șotînga. Victor Mihu, 
directorul Combinatului de oteluri speciale Tirgoviș- 
te. Gheorghe Dragomir. directorul Combinatului de 
lianți și azbociment Fieni. Remus Moraru. secretarul 
comitetului de partid de la Schela de extracție Mo- 
reni. Ion Nicolae. secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Titu. s-au referit pe larg la problemele 
esențiale ale realizării planului pe acest an. ale 
creării premiselor pentru îndeplinirea ritmică. încă 
din primele zile, a producției anului viitor, exnri- 
mînd, în același timp, hotărîrea neabătută a colec
tivelor de oameni ai muncii pe care le reprezintă 
de a acționa fără preget pentru creșterea producției 
de cărbune, titei. energie electrică, oteluri aliate și 
înalt aliate, pentru ridicarea eficientei economice. 
Pornind de la lipsurile care mai există, participantii 
au prezentat numeroase propuneri menite să contri
buie la perfectionarea tehnologiilor și modernizarea 
produselor, cresterea^pro^uctivit^tn muncii, reducerea 
«-«șorturRw .u^-os-oontvlrsosebil p*unîndd-se pe acțiu- 
nile-’e »reducere a consumurilor de energie electrică, 
combustibil, materii’‘priîhe'^ materiale" '

Alti vorbitori, printre cari. Ion Dima. președintele 
consiliului unic agroindusirial Petrești de Găești, 
Floarea Drăgulescu. președinta C.A.P. Hăbeni. Ni
colae Voinoiu. mecanizator la S.M.A. Vișina, au in
sistat asupra necesității întăririi disciplinei în uni
tățile agricole, respectării riguroase a tehnologiilor, 
creșterii aportului specialiștilor la perfecționarea ac
tivității in agricultură, criticind o seamă de deficien
te care au condus la obținerea unor producții sub 
nivelul posibilităților.

Conferința a adoptat un cuprinzător program de 
măsuri, precum și mandatul delegaților aleși pentru 
Conferința Națională a partidului.

In telegrama adresată C.C. AL P.C.R.,
\ t TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

; , se spune : „Delegații la conferință, comu- 
v niștii, toți oamenii muncii din județul 

«^Dîmbovița iși exprimă, și cu acest pri- 
ICjț tfjtala adeziune Ia politica internă și 
externă a partidului și statului nostru, al 
cărei strălucit promotor sinteti dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care v-ați consacrat 
întreaga viață nobifelpr idealuri ale socia
lismului și comunismului pe pămintul 
străbun al patriei noastre, Republica So
cialistă România.

In numele comuniștilor, al tuturor celor 
co trăiesc și muncesc pe aceste meleaguri, 
a căror renaștere economică și spirituală 
este strîns legată de numele și persona
litatea dumneavoastră, vă raportăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 

'Ceaușescu, că pe cele 10 luni din acest 
an oamenii muncii din județul nostru au 
produs peste plan 13,3 milioane kWh ener
gie electrică, 24,5 mii tone lignit net 
livrat, 36,9 milioane mc gaze asociate uti
lizabile, aparalaj electric de joasă tensiu
ne în valoare de aproape 10 milioane lei, 
4 strunguri automate, 221 000 tone ciment, 
3 110 mc prefabricate din beton, 1,5 mili
oane mp țesături, productivitatea muncii 
calculată pe baza producției nete in in
dustria republicană fiind depășită cu 1 813 
lei pe om al muncii".

GALATI
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© în zece luni ale acestui an — pes
te plan o producție netă de 108 mi
lioane lei ® Preocupări pentru realiza
rea integrală a producției fizice și a celei 
destinate exportului ® Spirit militant, 
revoluționar îri întreaga activitate poli- 

tico-ideologică
La Galați, Conferința extraordinară a organizației 

județene de partid s-a desfășurat sub semnul pu
ternicei angajări politice care caracterizează această 
etapă premergătoare Conferinței Naționale a parti
dului. al hotăririi comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii de a înfăptui exemplar istoricele obiective 
ale Congresului al XII-lea al partidului, de a da 
viață tezelor de inestimabilă valoare teoretică șl 
practică din expunerea secretarului general a! parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la plenara lărgită 
a C.C. al P.C.R. din iunie a.c. In deschiderea con
ferinței, din partea conducerii partidului, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, a fost transmis tuturor comuniștilor și oame
nilor muncii din județ un cald salut revoluționar, 
de către tovarășul MIU DOBRESCU, rpembru su
pleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care, in continuare, a subliniat că in 
centrul dezbaterilor trebuie să se afle problemele 
privind îndeplinirea riguroasă a sarcinilor de plan, 
organizarea științifică a producției și a muncii, reali
zarea integrală a prevederilor la export, creșterea 
eficientei economice, reducerea consumurilor de ma
terii prime, materiale, energie și combustibil, gene
ralizarea experienței pozitive in toate compartimen
tele vieții economico-sociale.

Prezentind darea de seamă, tovarășul Paraschiv 
Bcnescu, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a arătat că, prin sprijinul statornic primit 
din partea conducerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, personal. Galaliul s-a transformat 

in ultimii 17 ani într-un județ cu o industrie mo
dernă și o agricultură în plină dezvoltare, cu o viață 
spirituală înfloritoare. Pe primii doi ani ai actualu
lui cincinal, industria județului a realizat o produc- 
ție-marfă de 68 miliarde lei : 11,2 milioane tone oțel, 
8.8 milioane tone laminate, 23 nave etc. In acest an, 
agricultura județului a obținut față de 1981 o creș
tere de 26 000 tone cereale. S-au dat în folosință 
aproape 6 900 apartamente. Darea de seamă a relevat, 
în același 'timp,• cu exigență comunistă, unele neim- 
pllniri in folosirea eficientă a potențialului tehnic și 
uman din industrie, in gospodărirea fondului funciar, 
in aplicarea riguroasă a pirghiilor noului mecanism 
economico-financiar, evidențiindu-se importantele 
rezerve pentru economisirea materiilor prime și ma
terialelor, a combustibililor și energiei.

Dezbaterile din conferință au prilejuit angajarea 
fermă a comuniștilor de a acționa cu răspundere re
voluționară pentru înfăptuirea neabătută a politicii 
interne și externe a partidului, de a învinge orice 
greutăți, mobilizind energia și capacitatea creatoare 
a oamenilor muncii pentru realizarea istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XII-lea al partidului. To
varășii Costache Trotuș, ministru adjunct al M.I.M., 
directorul general al Centralei industrial-siderurgice 
Galați. Dumitru Vasile, prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Galați, Constantin Văduva, 
maistru la C.S.G., Traian Comșa, directorul generat 
al Centralei industriale navale, au subliniat îndatori
rile de a realiza integral producția fizică și cea des
tinată exportului, programul de investiții pe acest 
an și întregul cincinal, de a reduce mai accentuat 
consumurile specifice. Alți participant! la dezbateri, 
precum Valentin Ghinea, președintele C.A.P. din 
comuna Cerțești, Vasile Popa, directorul I.A.S. Ga
lați, Petrea Botezatu, președintele C.A.P. Schela, au 
arătat că, prin acțiuni decise ale organizațiilor de 
partid, agricultura județului poate și trebuie să rea
lizeze recolte mai mari de cereale, legume și produse 
zootehnice. Un număr însemnat de vorbitori, între 
care Aglaia Caloinescu, secretar al comitetului jude
țean de partid, Florea Oprea, rectorul Universității, 
Emilia Andrunache, prim-secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Tecuci, au evidențiat, in spirit critic 
și autocritic, preocupările organizațiilor de partid 
ptivind desfășurarea unei activități politico-ideologice 
mai combative, consacrate educației patriotice, revo
luționare a tuturor cetățenilor patriei, în spiritul 
orientărilor formulate in repetate rînduri de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Conferința a aprobat în unanimitate programul de 
măsuri și mandatul încredințat delegaților la Con
ferința Națională a partidului.

Exprimind înalta stimă și prețuire ale 
tuturor celor ce trăiesc și muncesc in ju
dețul Galați, participanții Ia conferință au 
adresat C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă'in 
care se spune : „In numele celor aproape 
100 000 de comuniști, al tuturor oamenilor 
muncii gălățeni, dăm o inaltă apreciere 
contribuției dumneavoastră la fundamen
tarea procesului de dezvoltare socialistă, 
multilaterală a patriei, la creșterea presti
giului el in rindul națiunilor lumii. Vă 
raportăm că pe 10 luni din acest an am 
realizat o producție-marfă de aproape 33 
miliarde lei, planul la producția netă 
fiind depășit cu peste 108 milioane lei. 
Organele și organizațiile de partid și-au 
concentrat eforturile in opera de formare 
a omului nou, cu inalte calități politice, 
profesionale și morale. Vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa cu spirit revo
luționar pentru aplicarea neabătută în 
viață a politicii partidului, pentru înfăp
tuirea exemplară a mărețelor obiective 
botărite de Congresul al XII-lea, a sarci
nilor pe care le va stabili Conferința 
Națională a partidului".

GORJ ,
© Producția industrială a crescut în pri
mii doi ani ai cincinalului cu 9,8 la sută. 
® Județul și-a consolidat poziția de im
portantă bază energetică a țării ® An
gajare deplină pentru formarea omului 
nou, a conștiinței revoluționare, înaintate

După ce a transmis conferinței salutul călduros al 
conducerii partidului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — salut primit cu vii 
și prelungite aplauze — tovarășul GHEORGHE 
OPREA, membru ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a subliniat, in deschiderea lucrărilor, 
că apropiata Conferință Națională a partidului, in 
preajma căreia au loc conferințele extraordinare ju
dețene, reprezintă un eveniment de mare însemnă
tate in viața partidului și a țării, prilej de analizare 
a modului in care sint traduse în viață hotăririle 
Congresului al XII-lea al partidului, prin perspec
tiva pe care o va jalona pentru munca poporului, a 
întregii națiuni, pentru înfăptuirea programului 
partidului, pentru amplificarea eforturilor in vederea 
edificării societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării României spre comunism.

Lucrările conferinței s-au desfășurat într-un climat 
de inaltă exigență. Darea de seamă prezentată de 
tovarășul Ilie Cîșu, prim-secretar ai comitetului ju
dețean de partid, a examinat cu răspundere partinică 
atit rezultatele pozitive, cit. mai ales, neimplinirile 
înregistrate în munca acestora. Relevînd faptul că 
in primii doi ani ai actualului cincinal producția in
dustrială a crescut cu 9.8 la sută, că pină la această 
dată s-au realizat mai mult decît în anul trecut cu 
peste 250 000 tone cărbune energetic, 233 000 tone țiței 
și 685 milioane kWh energie electrică, darea de seamă 
a insistat, cu precădere, asupra deficiențelor ce s-au 
manifestat in principalele sectoare producătoare de 
energie electrică și de materii prime energetice. Au 
fost examinate, cu inaltă combativitate, atit prin 
prisma activității politico-organizatorice desfășurate 
de organele și organizațiile de partid, cit și a comu
niștilor care conduc aceste importante sectoare, 
cauzele neajunsurilor care s-au manifestat in între
ținerea și folosirea utilajelor, in gospodărirea mate
riilor prime și a materialelor, în pregătirea și folo
sirea forței de muncă, in întărirea ordinii și disci
plinei.

în luările de cuvint, participanții la dezbateri — 
înțelegind importanța cu totul deosebită ce-i revine 
județului in înfăptuirea obiectivului strategic privind 
asigurarea independenței energetice a României pină 
la sfirșitul anului 1985 — au arătat că sint profund 
preocupați pentru a traduce in viață programele 
elaborate în acest scop de conducerea partidului 
pentru a înlătura cu mai multă fermitate deficien
țele ce s-au manifestat și se mai manifestă in acti
vitatea organizațiilor de partid, mai ales pe linia în
tăririi ordinii și disciplinei la toate locurile de muncă, 
a ridicării conștiinței oamenilor, a perfecționării cali
ficării lor profesionale. Mai mulți vorbitori, printre 
care Emil Huidu, directorul Combinatului minier 
Rovinari, Ion Dănâșel, secretarul comitetului de 
partid din cadrul Centralei electrice Rovinari. Flo- 
rică Tudor, prim-secretar al comitetului de partid 
din centrul industrial-agrar Motru. Nicolae Armegeoiu, 
directorul Trustului 10 foraj-extracție Tîrgu Jiu, 
Gheorghe Pop. secretarul consiliului județean al sin
dicatelor. Ion Perianu, prim-secretar al comitetului 
județean al U.T.C., Gorj, au înfățișat conferinței preo
cupările comuniștilor din organizațiile pe care le re
prezintă. ale consiliilor oamenilor muncii, pentru 
încheierea cu rezultate cit mai bune a activității pe 
acest an. pentru recuperarea peste tot unde e posibil 
a restanțelor, pentru pregătirea amănunțită — vlzind 
atit intensificarea muncii politice, a vieții interne de 
organizație, cit și creșterea răspunderii cadrelor cu 
atribuții în acest dombniu — a producției anului viitor, 
an pe care comuniștii porjeni s-au angajat să-I trans
forme in anul unei îmbunătățiri radicale a întregii lor 
munci.

Participanții au aprobat în' unanimitate programul 
de măsuri, precum și mandatul încredințat delegaților 
la Conferința Națională a partidului.

în încheierea lucrărilor, conferința a 
adoptat o telegramă adresată C.C. 
AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care, printre altele, se 
spune : „Beneficiind de sprijinul condu
cerii de partid și de stat, de grija deose
bită ce o purtați minerilor, energeticieni- 
lor, petroliștilor, tuturor oamenilor muncii 

din Gorj sintem hotăriți ca, prin aplicarea 
măsurilor stabilite, să realizăm, in anul 
viitor, producții zilnice de peste 100 000 
tone cărbune, 4 600 tone țiței, 1 500 mega- 
wuți-oră energie electrică, creind con
diții pentru creșterea contribuției județu
lui la asigurarea independenței energetice 
a României.

Oamenii muncii din Gorj, in frunte cu 
comuniștii, amplu mobilizați in intimpi- 
narea mărețului eveniment — Conferința 
Națională a partidului — vă asigură că nu 
vor precupeți nici un efort pentru tradu
cerea in viață a sarcinilor ce le revin din 
istoricele hotăriri ale Congresului al 
XII-lea, din prețioasele indicații date de 
dumneavoastră, pentru a contribui tot mai 
plenar la înfăptuirea Programului luminos 
de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și a comunismului pe pă
mintul românesc".

HARGHITA
© în prezent, industria județului reali
zează în numai două luni întreaga pro
ducție a anului 1968 ® Volumul investi
țiilor alocate pentru dezvoltarea județu
lui este mai mare în acest cincinal, față 
de perioada precedentă, cu 27,2 la sută

Aducînd un cald salut revoluționar, odată cu cele 
mai bune urări, din partea conducerii partidului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, tovarășul PETRU ENACHE. membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a referit, in cuvîntul rostit în cadrul 
conferinței, la principalele direcții de acțiune pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor din acest an și 
din întregul cincinal. Vorbitorul a subliniat răspun
derile ce revin organelor și organizațiilor de partid, 
comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județul 
Harghita privind transpunerea în fapt a programelor 
de creștere a bazei de materii prime și energetice, 
de reducere a consumurilor materiale. în special de 
energie și combustibil, de ridicare a nivelului tehnic 
și calitativ al producției și creșterea, pe această bază, 
a volumului exporturilor, precum și a înfăptuirii 
obiectivelor noii revoluții agrare. Relevînd. totodată, 
importanța excepțională, teoretică și practică, a teze
lor și ideilor cuprinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 
iunie 1982, a arătat că se impun, in lumina acestui 
document programatic, intensificarea și perfecțio
narea activității de modelare a omului nou. înarmat 
cu o concepție revoluționară înaintată, făuritor con
știent al societății socialiste multilateral dezvoltațe 
pe pămintul României.

Darea de seamă prezentată de tovarășul Iosif 
Szăsz, prim-secretar al Comitetului județean Harghita 
al P.C.R., făcind o trecere in revistă a marilor reali
zări obținute de organele și organizațiile de partid, 
de comuniști, de toți oamenii muncii, români și 
maghiari, de pe aceste meleaguri, a evidențiat. între 
altele, că în cincinalul trecut producția industrială a 
fost depășită cu 1,9 miliarde lei, că s-a înfăptuit 
un vast program de investiții, concretizat în Dunerea 
în funcțiune a 77 capacități industriale și agrozooteh
nice și construirea a 12 559 apartamente. Cit privește 
cele zece luni încheiate ale acestui an, s-a subliniat 
că planul la producția netă a fost depășit cu aproape 
50 milioane lei, iar cantitățile de produse agricole li
vrate Ia fondul de stat au sporit simțitor față de anii 
anteriori.

Numeroși vorbitori — între care Szabd Emeric, 
prim-secretar ăl Comitetului municipal de partid 
Odorheiu Secuiesc. Ferencz Domokos. secretar ai Co
mitetului orășenesc de-partid Vlăhița, Csibi Alexandru, 
secretar al comitetului de partid de la întreprinderea 
de tractoare Miercurea Ciuc — au arătat că. datorită 
politicii clarvăzătoare a partidului de dezvoltare 
armonioasă a tuturor zonelor țării, temelia trainică 
a egalității in drepturi a tuturor cetățenilor, fără deo
sebire de naționalitate, industria județului reali
zează în prezent in două luni întreaga producție a 
anului 1968. 1

Racz Attila Arpăd. directorul întreprinderii miniere 
Bălan, Pataki Emeric, prim-vicepreședinte al consi
liului popular iudețean, alți vorbitori au prezentat 
acțiunile care se intreprind în vederea valorificării 
resurselor de minereuri utile și energetice ale jude
țului. Pornind de la faptul că volumul investițiilor 
alocate pentru dezvoltarea acestei zone sporește, in 
actualul cincinal, cu 27,2 la sută față de perioada 
precedentă, vorbitorii Szenner Stefan, directorul în
treprinderii de construcții-montaj Harghita, Toader 
Bendriș, secretar al Comitetului orășenesc de partid 
Toplița, Buzas Blaziu, prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Miercurea Ciuc, s-au referit la 
măsurile ce se impun pentru perfecționarea muncii 
pe șantiere.

Participanții au adoptat in unanimitate documen
tele conferinței și au ales delegații organizației ju
dețene de partid Harghita la Conferința Națională, 
încredințindu-le mandatul de a exprima totală ade
ziune a comuniștilor, a tuturor locuitorilor care 
trăiesc și muncesc, in strinsă unitate și frăție, pe 
aceste meleaguri, la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, Ja. a cărei înfăptuire 
neabătută o contribuție de inestimabilă valoare revine 
celui mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

„Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general — se spune in telegrama 
adresată COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU — că in zece luni din acest 
an sarcinile la producția netă au fost în
deplinite, realizindu-se o depășire de 
aproape 50 milioane lei. Colectivele de 
oameni ai muncii din unitățile industriale 
ale județului depun eforturi susținute 
pentru promovarea unui regim ferm de 
gospodărire a resurselor materiale și fi
nanciare, pentru reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale, energie și 
combustibil, materializate în economisirea 
a aproape 20 000 tone cc, 8 100 MWh ener
gie electrică, 800 tone metal și alte mate
riale. Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că însuflețiți de 
îndemnurile și exemplul dumneavoastră 
de dăruire patriotică, împreună cu intre- 
gul popor, toți cei ce trăiesc și muncesc, 
pe aceste plaiuri înfloritoare, într-o unică 
voință și tțepîină frăție, sintem hotăriți 
să nu precupețim nici un efort pentru ca 
sarcinile ce revin județului nostru să fie 
îndeplinite exemplar".

IALOMIȚA
® Cea mai mare recoltă de grîu din is
toria acestor meleaguri ® 51 de noi ca
pacități de producție © Adeziune de
plină față de politica internă și externă 

a partidului și statului
în deschiderea lucrărilor conferinței, din partea 

. conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, a fost adresat de către tovarășul NICOLAE 
GIOSAN. membru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. par.ticipanților la confe
rință, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din ju
dețul Ialomița un cald salut tovărășesc, revoluționar. 
In continuare s-a arătat că in centrul dezbaterilor 
trebuie să se situeze analiza aprofundată, pătrunsă de 
inaltă responsabilitate comunistă a modului in care 
colectivele de oameni ai muncii trebuie să acționeze 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin în industrie, 
agricultură, in toate sectoarele de activitate, printr-o 
pregătire și perfecționare continuă a forței de muncă, 
in vederea utilizării la întreaga capacitate a mașinilor 
și instalațiilor, a tuturor dotărilor tehnico-materiale, 
a potențialului productiv de care dispune solul Bără
ganului ialomițean.

în darea de seamă prezentată de tovarășul Gheor
ghe Tănase, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, s-a arătat că in perioada noiembrie 1979 — 
noiembrie 1982, oamenii muncii din județul Ialomița, 
în frunte cu comuniștii, au acționat alături de între
gul popor pentru transpunerea in viață a istoricelor 
hotăriri adoptate de Congresul al XII-lea a! partidu
lui. a orientărilor și indicațiilor de inestimabilă va
loare teoretică și practică date de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au fost 
analizate pe larg, intr-un profund spirit critic și au
tocritic, atit rezultatele bune obținute în industrie, 
agricultură și în celelalte sectoare de activitate, cit și 
deficientele existente, punîndu-se in dezbaterea con
ferinței măsurile ce trebuie luate și aplicate pentru 
îmbunătățirea întregii munci politico-ideoiogice, or
ganizatorice și economico-sociale. în perioada anali
zată au fost puse in funcțiune 51 de capacități de 
producție în industrie, agricultură și alte sectoare, 
care au asigurat în anul 1982 un spor de producție de 
peste 1,6 miliarde lei față de anul 1979. Un accent 
deosebit a fost pus pe> sarcinile ce revin județului 
Ialomița pentru creșterea producției agricole, pentru 
înfăptuirea obiectivelor noii revoluții in agricultură, 
apreciindu-se că, deși în acest an s-a obținut cea mat 
mare recoltă' de grîu din istoria acestor meleaguri — 
3 830 kg la hectar — există încă mari posibilități pen
tru creșterea continuă a producțiilor vegetale și ani
maliere, printr-o mai bună organizare a muncii, fo
losirea integrală a fondului funciar, a sistemelor de 
irigații și îngrășămintelor chimice, ridicarea calificării 
profesionale a tuturor oamenilor muncii din acest 
sector de activitate pentru a se asigura executarea 
lucrărilor agricole în perioadele optime și de calitate 
superioară.

în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul numeroși 
vorbitori care au analizat cu exigentă comunistă mo
dul in care darea de seamă a reliefat eforturile de
puse de oamenii muncii din județ, sub conducerea 
organelor de partid, pentru înfăptuirea planului eco
nomic in profil teritorial, pentru transpunerea în viață 
a sarcinilor și obiectivelor trasate de către cel de-a! 
XII-lea "Congres al P.C.R. în cuvîntul lor. Aurel 
Ghiu, directorul întreprinderii de ferite Urziceni. Ni
colae Constantinescu, directorul Grupului de șantiere 
poduri dunărene Fetești, Gheorghe Bălan, directorul 
întreprinderii de ulei Slobozia, Ion Spătărelu, preșe
dintele C.A.P. Gheorghe Doja. Ion Drăghici, directo
rul Combinatului pentru producerea și industrializa
rea cărnii de porc Ialomița, Rusu Vadim, directorul 
I.A.S. Balaciu. Valeriu Platon, directorul Combinatu
lui de ingrășăminte chimice Slobozia, au arătat că 
trebuie să se facă mai mult pentru organizarea exem
plară a producției și a muncii, pentru punerea în va
loare a tuturor rezervelor și resurselor, pentru folo
sirea integrală a materiilor prime și materialelor, 
pentru reducerea consumurilor de combustibil și 
energie. ,

în agricultură un accent deosebit a fost pus pe pre
gătirea producției anului viitor, toate unitățile agri
cole avind la această dată ogoarele de toamnă efec
tuate. iar o bună parte din suprafețele ce vor fi însă- 
mințate cu culturi din urgența I — pregătite și fer
tilizate. Pentru realizarea sarcinilor deosebit dș mari 
ce-i revin agriculturii județului, vorbitorii au arătat 
că este necesar să se întreprindă măsuri energice 
pentru pregătirea nu numai a mecanizatorilor, ci și 
ridicarea calificării profesionale a lucrătorilor din ca
drul sistemelor de irigații, din fermele zootehnice și 
din unitățile mari producătoare de legume.

Participanții Ia conferință au adoptat programul de 
masuri, precum și mandatul încredințat delegaților 
aleși pentru Conferința Națională a partidului.

Participanții la conferință au adop
tat textul unei telegrame adresate 
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al partidu
lui, in care se spune : „însuflețiți de pro
funde sentimente de mindric patriotică, 
uniți prin gind și faptă in jurul partidu
lui, participanții la Conferința extraordi
nară a organizației județene de partid Ia
lomița iși exprimă deplina adeziune și 
aprobare față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, al 
cărei promotor strălucit sinteți dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Urmînd neabătut exemplu! dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de slujire plină de de
votament a intereselor poporului, prețioa
sele orientări și indicații ce ni le dați cu 
atita căldură și înțelepciune, ne angajăm 
solemn să muncim cu întreaga noastră 
energie și forță creatoare pentru înfăptui
rea sarcinilor economico-sociale ce nc re
vin in acest an și in întregul cincinal al 
științei, tehnicii, calității și eficienței, pen
tru a intimpina cu noi și remarcabile suc
cese Conferința Națională a partidului și 
cea de-a 35-a aniversare a proclamării 
Republicii".

MARAMUREȘ
«J

® Atenție prioritară valorificării inte
grale, superioare a minereurilor, a tutu
ror materiilor prime • Acțiuni ferme 
pentru introducerea tehnologiilor noi, a 
mecanizării și automatizării • Preocu
pare susținută pentru aplicarea princi

piilor autoaprovizionării teritoriale

Lucrările Conferinței extraordinare a organizației 
județene de partid Maramureș, desfășurate in mo
derna Casă de cultură a sindicatelor din Baia 
Mare, au inceput prin transmiterea salutului revo
luționar adresat de, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, participanților. tutu
ror oamenilor muncii de pe aceste meleaguri. Salutul 
a fost prezentat participanților de tovarășul LUDOVIC 
FAZEKAS, membru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. Subliniind că lucrările conferinței 
județene au loc în preajma Conferinței Naționale a 
partidului, vorbitorul a arătat că în centrul dezbate
rii trebuie să se situeze analiza aprofundată a mo
dului în care colectivele de muncă din județ acțio
nează pentru înfăptuirea sarcinilor din industrie și 
agricultură, a planului de export, reducerea consu
murilor de energie și combustibil, pentru punerea, in 
funcțiune a noilor obiective de investiții, măsurile, 
ce se intreprind pentru pregătirea producției anului 
viitor.

Dezbaterile conferinței județene extraordinare s-au 
desfășurat intr-un climat de profundă exigență co
munistă — spirit imprimat de însăși darea de seamă 
prezentată de tovarășul George Vaida, prim-secretar 
al comitetului județean de partid. Evidențiind re
zultatele bune obținute de oamenii muncii maramu
reșeni — români, maghiari și de alte naționalități — 
în perioada ce a trecut din actualul cincinal, darea 
de seamă a analizat cuprinzător. în spirit critic și 
autocritic, neajunsurile ce mai există în unele sec
toare de activitate, au scos în evidență posibilitățile 
județului de a asigura realizarea sarcinilor ce-i re
vin. îndeosebi în domeniul lărgirii bazei de materii 
prime, valorificării integrale, superioare a minereu
rilor. sporirii producțiilor agricole — nominalizîn- 
du-se. totodată, căile și mijloacele de acțiune pentru 
transformarea acestor posibilități în realitate.

Exprimindu-și sentimentele de dragoste și recunoș
tință profundă față de grija deosebită pe care con
ducerea partidului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. o acordă ridicării economico-sociale a Ma
ramureșului. ca. dealtfel, tuturor județelor țării, vor
bitorii au făcut numeroase propuneri concrete pentru 
îmbunătățirea activității productive in industrie și 
agricultură, creșterea aportului județului la dezvol
tarea bazei de minereuri neferoase a țării, reducerea 
mai accentuată a consumurilor de materii prime, 
energie și combustibil, folosirea integrală a capaci
tăților de producție, pentru realizarea și punerea in 
funcțiune la termenul stabilit a noilor obiective de 
investiții. Tovarășii Vaier Gabrian, director general 
al Centralei minereurilor. Gheorghe Ilia, directorul 
întreorinderii metalurgice de metaie neferoase. Cor
nel Grama, directorul întreprinderii de prosnectiuni 
și explorări geologice din Baia Mare. Gheorghe 
Prunduș. miner la Exploatarea minieră Herja, Gheor
ghe Caniuca. șef de secție cariere la Vișeu de Sus, 
după ce au exprimat angajamentul unanim de a face 
totul pentru înlăturarea neajunsurilor care se mai 
manifestă in domeniul mineritului și metalurgiei, au 

arătat importanța pe care o au introducerea și extin
derea pe scară largă a noilor tehnologii cuprinse in 
programul de mecanizare și automatizare a lucrărilor 
din aceste sectoare, program elaborat din indicația 
secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Pornind de la rolul pe care-1 are agricultura in în
făptuirea obiectivelor stabilite prin programul jude
țean de autoconducere și autoaprovizlonare terito
rială, tovarășii Incze Emeric. președintele cooperati
vei agricole de producție din Coltău, Dumitru Șerban, 
directorul Stațiunii de cercetări zootehnice Sighetu 
Marmației, Nicolae Griguța. secretar al comitetului 
comunal de partid Rozavlea, loan Leșe, directorul 
stațiunii de mecanizare a agriculturii Tg. Lăpuș. au 
arătat că. deși producția agricolă a județului a înre
gistrat în acești primi doi ani ai cincinalului o creș
tere însemnată, realizările nu sint la nivelul posibi
lităților reale, mai ales din cauza unor neajunsul! 
în folosirea fondului funciar și in zootehnie.

Programul de măsuri adoptat de conferință, man
datul încredințat delegaților la Conferința Națională 
a partidului au dat o vie expresie adeziunii comuniș
tilor, a tuturor oamenilor muncii maramureșeni față 
de politica internă și externă a partidului, față de 
întreaga activitate a secretarului general al partidu
lui consacrată ridicării României pe noi trepte ale 
civilizației socialiste.

Aceasta s-a reflectat și in telegrama 
adoptată de conferința județeană și adre
sată C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, 
printre altele : „Vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
statornica grijă pe care o manifestați față 
de dezvoltarea economico-sociaîă a jude
țului Maramureș are un profund ecou in 
inimile șl conștiința tuturor celor ce 
trăiesc și muncesc pe aceste plaiuri stră
bune, care, înlr-o unică voință, sint hotă- 

. riți să acționeze cu toată fermitatea pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan la toți 
indicatorii. Ne exprimăm deplina convin
gere că prin vasta problematică pe care o 
va aborda, prin spiritul profund științific, 
novator și prin măsurile de mare însem
nătate pe care Ie va adopta, Conferința 
Națională a partidului se va înscrie ca un 
nou și înălțător moment în istoria parti
dului și patriei noastre, va deschide noi 
perspective pentru înaintarea tot mai 
hotărită a României pe drumul socialis
mului, al bunăstării și fericirii întregului 
nostru popor".

MEHEDINȚI«

• In prim-planul atenției — creșterea 
producției de energie electrică și gos
podărirea ei judicioasă • Ritmuri înalte 
de dezvoltare în actualul cincinal • Spo
rirea răspunderii comuniste în îndeplini- 

* rea sarcinilor

în deschiderea lucrărilor conferinței. In numele 
conducerii partidului, al tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al partidului, parti- 
cipantilor la conferință, comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii mehedințeni le-a fost adresat un 
cald salut tovărășesc, revoluționar, împreună cu cele 
mai bune urări, de către tovarășul ION URSU, mem
bru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. Desfășurindu-se în preajma Conferinței 
Naționale a partidului — s-a subliniat în salut — 
Conferința județeană de partid Mehedinți este che- 

•mată să analizeze îa un inalt nivel de exigență și 
combativitate problemele actuale și de perspectivă 
ale dezvoltării județului. .

Darea de seamă prezentată conferinței de către to
varășul Virgil Marcoșanu, prim-secretar al Co
mitetului județean Mehedinți al P.C.R., a conturat 
un edificator tablou al realizărilor și succeselor 
dobîndite pe plan local in îndeplinirea și depășirea 
planului, ceea ce a făcut posibil să se livreze supli
mentar economiei naționale, printre altele, 1,4 mili
arde kWh energie electrică, 6 400 mc cherestea, con
fecții textile în valoare de 2,8 milioane lei, țesături 
tip bumbac în valoare de 1,6 milioane lei etc. în 
darea de seamă au fost analizate, critic și autocritic, 
problemele cele mai stringente ale activității orga
nizațiilor de partid mehedințene referitoare la im-ț 
bunătățirea calității produselor, introducerea unor 
tehnologii modeme, reducerea consumurilor, crește
rea producției agricole.

în cuvintul lor, numeroși vorbitori s-au referit' Ia 
insuflețitoarele sarcini ce revin județului in actualul 
cincinal. Astfel, tovarășii Emanoil Popescu, maistru 
la întreprinderea de vagoane, Iacob Dumitrașcu, se
cretarul comitetului de partid de la întreprinderea 
minieră, Constantin Pândele, directorul întreprinderii 
de construcții navale și prelucrări la cald, Constantin 
Ștefănescu, secretar al comitetului județean de partid, 
au subliniat că atingerea unor inalte ritmuri de dez
voltare economico-socială a județului și finalizarea 
unui volum de investiții de , peste 38 miliarde lei in 
cincinalul 1981—1985 impun luarea din timp a unor 
măsuri care să asigure punerea in funcțiune la ter
men, și chiar in devans, a noilor obiective economice 
care au o pondere însemnată in realizarea progra
mului energetic al întregii țări.

Relieîind o serie de succese în activitatea de pro
ducție, tovarășii Gheorghe Mreja, secretarul comite
tului de partid de la Grupul de șantiere construcții 
industriale Drobeta-Turnu Severin, Pătru Păun, direc
torul întreprinderii electrocentrale „Porțile de Fier", 
Victoria Vișan, președinta comitetului sindicatului 
din cadrul întreprinderii de confecții „Porțile de 
Fler", șl alții au insistat asupra rezervelor ce există 
încă în domeniul economisirii materiilor prime și 
materialelor, utilizării cu mai mult spirit gospodăresc 
a energiei electrice. La rindul lor, tovarășii Constan
tin Bădița, președintele C.A.P. Salcia. Iulian Drugă, 
președintele C.A.P. Oprișor, Maria Negoescu, prima
rul comunei Gruia, și Alexandru Dugăiașu, președin
tele consiliului agroindustrial Obirșia de Cimp, au 
arătat că — deși in acest an s-au obținut producții 
agricole cu mult superioare anilor anteriori — este 
necesar să se acționeze cu mai multă hotărire pen
tru folosirea exemplară a fiecărei palme de teren 
arabil, pentru creșterea in continuare a producției 
agricole. în cuvintul lor, tovarășii Elena Catrina, 
secretar al comitetului județean de partid. Marius 
Coiocaru, prim-vicepreședinte al consiliului popular 
județean, Nicolae Voiculescu, directorul Liceului in
dustrial nr. 1. Maria Jerdea, secretar adjunct al Co
mitetului de partid orășenesc Strehaia, și Mișu Da- 
videscu. directorul muzeului regiunii Porților de Fier, 
precum si alți vorbitori au dezbătut probleme care 
se referă la formarea omului nou. cu o inaltă con
știință socialistă, subliniind necesitatea modelării la 
toți comuniștii a unor ferme convingeri revoluționare, 
de atașament fată de partid, de valorile orinduirii 
noastre^socialiste.

Participanții la conferință au adoptat programul da 
măsuri pentru infâptuirea obiectivelor ce revin jude
țului din planul unic de dezvoltare economico-socială 
și a aprobat mandatul ce a fost încredințat delegați
lor aleși pentru Conferința Națională a partidului.

In telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
se spune: „Beneficiind din plin de roadele 
politicii înțelepte .a partidului, prin re
partizarea armonioasă a forțelor și mij
loacelor de producție pe întreg cuprinsul 
țării, in actualul cincinal Mehedințiui va 
înregistra ritmuri din cele mai inalte in 
dezvoltarea sa economico-socială, produc- 
ția-inarfă industrială urmînd să crească 
într-un ritm mediu anual de 14,2 la sută, 
producția netă industrială cu 15,1 Ia sută, 
producția industriei mici cu 14,1 la sută, 
iar exportul cu 15 Ia sută.

In numele comuniștilor, al tuturor lo
cuitorilor Mehcdințiuiui, vă rugăm să 
primiți expresia profundului respect, a 
stimei și dragostei nemărginite pc care, 
asemenea întregii noastre națiuni. Ie nu
trim față de dumneavoastră și vă urăm, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu toată căldura inimilor noas
tre, viață îndelungată, multă putere dc 
muncă in fruntea partidului și a țării, de
plină sănătate și fericire, pentru gloria ți 
prosperitatea poporului român".
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TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Excelenței Sale
Domnului CHENGARA VEETIL DEVAN NAIR

Președintele Republicii Singapore
. | SINGAPORE 

doresc să văin Republica Singapore.
mulțumiri pentru primirea prietenească și

La încheierea vizitei noastre 
exprim, și pe această cale, calde 
ospitalitatea de care ne-am bucurat pe pămintul țării dumneavoastră.

Sint încredințat că vizita făcută, convorbirile pe care le-am purtat și 
Înțelegerile la care am ajuns vor da noi impulsuri bunelor relații dintre 
Republica Socialistă România și’ Republica Singapore, înscriindu-se ca un 
moment important in dezvoltarea colaborării și conlucrării reciproc avanta
joase româno-singaporeze, in folosul deplin al țărilor și popoarelor noastre, 
al cauzei generale a păcii și colaborării internaționale.

îmi face plăcere să vă adresez, odată cu salutul nostru de rămas bun 
cordiale urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate pentru po
porul țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Delegația Adunării Poporului a Republicii
Arabe Egipt a părăsit Capitala

0 acțiune gospodărească de larg interes 
pentru sporirea producției de fructe

PLANTAREA POMILOR

Joi după-amiază a părăsit Capita
la delegația Adunării Poporului a Re
publicii Arabe Egipt, condusă de 
Soufy Abou Taleb, președintele adu
nării. care, la invitația Marii Adunări 
Naționale, a efectuat o vizită oficială 
in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări

Virgil Teodorescu. vice- 
al M.A.N.. Margareta 

secretar al M.A.N., Ilie 
Comisiei

Naționale, 
președinte
Hausser,
Văduva, vicepreședinte al 
pentru politică externă și cooperare
economică internațională a M.A.N.

Au fost de fată Mohamed Wafik 
Hosny, ambasadorul R.A. Egipt la 
București, și membri ai ambasadei.

Cronica zilei
Tovarășul Ilie Verdeț, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. a primit ieri dele
gația de activiști ai Partidului Socia
list Unit din Germania, condusă de 
tovarășul Ronald Hoffmann, adjunct 
de s' de secție la C.L. al P.S.U.G., 
car) invitația C.C. al P.C.R., a 
effect- o vizită pentru 6chimb de 
experie. 'ă în țara noastră.

In cadrul convorbirii, desfășurată 
într-0 atmosferă caldă, tovărășeasca, 
au fost evocate bunele relații de 
prietenie și colaborare dintre P.C.R. 
și P.S.U.G., dintre România și R.D.G., 
care se dezvoltă continuu, in spiritul 
convorbirilor și înțelegerilor conve
nite cu prilejul întilnlrilor bilaterale 
la nivel inalt, precum și utilitatea 
schimbului de experiență și conlucră
rii reciproce. în interesul edificării 
noii orinduiri sociale în cele două 
țări. Au fost înfățișate oaspeților re
zultatele obținute și unele preocupări 
actuale ale partidului și poporului 
nostru în opera de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate.

în timpul vizitei în țara noastră, 
delegația de activiști ai P.S.U.G. a 
avut întilniri pentru schimb de ex
periență la Consiliul Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale. Consiliul Națio
nal pentru Știință și Tennologie, la 
Comitetul municipal București și Co
mitetul județean Brașov ale P.C.R. 
Oaspeții au vizitat întreprinderi in
dustriale, institute de cercetare și dă 
învățămînt din Capitală și din- 
Brașov.

In Capitală, la sala „Arghezi", a 
avut loc. joi, vernisajul expoziției fo- 
todocumentare „Picturi chinezești". 
Deschisă sub egida Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste și Comisiei 
naționale române pentru UNESCO, 
expoziția prilejuiește publicului din 
țara noastră cunoașterea, prin inter
mediul imaginilor fotografice, repro
ducerilor de artă și al unor gravuri 
originale, a celor mai reprezentative 
și valoroase opere de artă plastică 
chineză, clasică și contemporană, din 
alte domenii ale creației artistice și 
culturii poporului chinez.

La festivitatea de deschidere au 
participat Ladislau Hegeduș. secre
tar de stat la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, George Ciucu, 
președintele Comisiei naționale a Re
publicii Socialiste România pentru 
UNESCO, reprezentanți ai Ministeru- 

1 J 'facerilor Externe, ai Asociației 
tie prietenie româno-chineze. oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic.

Au fosț prezenți Tian Ginfeng. con
silier al Ambasadei R.P. Chineze la 
București, membri ai ambasadei, ata
șați culturali și de presă acreditați in 
țara noastră.

Joi Ia amiază a avut loc la Uniu
nea scriitorilor o festivitate prilejui
tă de împlinirea a 75 de ani de la 
nașterea poetului Mihai Beniuc.

Despre opera poetului — creație cu 
un profund mesaj patriotic, ancorată 
plenar în realitățile timpului său — 
despre activitatea de angajare poli
tică a scriitorului comunist au vor
bit, cu acest prilej. Dumitru Radu 
Popescu, președintele Uniunii scrii
torilor, Dumitru Micu, Nichita Stă- 
nescu, Val'eriu Râpeanu. Fănuș 
Neagu. Galfalvi Zsolt. Gheorghe Pi- 
tuț, Carolina Ilica, Ion Gheorghe, 
Aurel Covaci, Paul Everac și Adrian 
Păunescu.

în încheiere, Mihai Beniuc și-a ex
primat crezul său literar de-o viață 
— realizarea, in continuare, a unei 
poezii angajante, patriotice, militante, 
pusă în slujba nobilelor idealuri ale 
socialismului și comunismului.

★
Teatrul Mic din Capitală a prezen

tat, joi seara, premiera absolută a 
piesei „Ca frunza dudului...1' de Du
mitru Radu Popescu, o nouă expresie 
a preocupării oamenilor de teatru 
pentru punerea in scenă a unor crea-

■ ții de actualitate, de mare forță ar
tistică. Regia artistică a spectacolului 
este realizată de Cătălina Buzoianu. 
iar scenografia aparține lui Mihai 
Mădescu. Piesa propune o viziune 
contemporană a mitului Mcdeii. des-

utines aspirații și idealuri umane. 
..prezentate intr-o viziune realist-fan- 
tastică. Din distribuție fac parte acto
rii Leopoldina Bălănuță. Dan Con-

■ duracheuzjlicolae Dinicăi Constantin ' 
Dinescu. Mihai Dinvale. Dinu Mano- 
lache. Rodica Negrea. Vasile Nițules- 
cu. Papii Panduru, Ioana Pavelescu- 
Sion. Mitică Popescu, Doina Tamaș, 
Gheorghe Visu.

Același teatru bucurestean va pre
zenta. în prima zi a viitoarei luni, 
premiera piesei lui Ion Brad „Nu pot 
să dorm", dedicată momentului isto
ric de la 1848, figurii lui Timotei 
Cipariu.

(Agerpres)

S-a încheiat culesul fructelor, ulti
mele cantități de mere și pere fiind 
transportate din livezi in si.ozuri, de
pozite și la piață. Pină acum au fost 
preluate cu 130 000 tone mai multe 
fructe decit in aceeași perioadă a a- 
nului trecut. Cumpărătorul care-și 
procură la piață mere mari și fru
moase, de culoare roșie sau galbenă- 
aurie, ar fi inclinat să spună că aces
te roade îmbelșugate s-ar datora unui 
an bun pentru pomicultură. Fără în
doială. timpul are o anumită influen
ță asupra producției de fructe. însă 
faptul că la piață și in magazinele de 
specialitate găsim in cantități .sufi
ciente fructe de sezon — mere și 
pere — se datorește măsurilor între
prinse în ultimii 10—15 ani de către 
conducerea partidului pentru dezvol
tarea și modernizarea pomiculturii. 
Edificatoare in acest sens sint cîteva 
date care reprezintă suprafețele olan- 
tate pe ani: 1976 — 5 529 hectare ; 
1977 — 6 091 hectare; 1978 — 9 685 
hectare ; 1979 — 14 534 hectare ; 1980
— 14 267 hectare ; 1981 — 12 355 hecta
re. Și ceea ce este mai important, 
majoritatea acestor plantații sînt li
vezi intensive, cu un număr sporit de 
pomi la hectar.
care ajung mai •
repede pe rod de
cit cei din live
zile clasice.

în 
toamnă, 
programului 
tocmit de Minis- 
terul Agricultu
rii și Industriei Alimentare, urmea
ză să se planteze peste 9 000 hec
tare cu pomi din următoarele sorti
mente : măr — 3 235 hectare ; păr — 
250 hectare ; prun — 2 990 hectare ; 
cireș — 400 hectare ; vișin — 220 
hectare ; cais — 930 hectare ; piersic
— 910 hectare ; nuc — 100 hectare ; 
gutui — 30 hectare, la care se adaugă 
și arbuști fructiferi pe 372 hectare. 
Pentru realizarea acestor plantații, 
ca și pentru cele care urmează să fie 
făcute în primăvara viitoare, in pe
pinierele statului s-au produs 17 mi
lioane de pomi, cu un milion mai 
mulți față de cit 
plan.

Așadar, există 
săditor pomicol 
plantațiilor prevăzute în planurile 
unităților agricole de stat și coopera
tiste. precum și in gospodăriile popu
lației. Dar ' acțiunea de plantare a 
pomilor se desfășoară nesatisfăcător, 
această lucrare executindu-se pînă 
acum doar pe 500 hectare. în unele 
județe, unde problema a fost privită 
cu mai multă responsabilitate, plan
tările decurg în ritm intens. Iată 
cîteva din acestea Bihor — 200 
hectare. Suceava — 50 hectare. Mu
reș — 56 hectare, Bistrița-Năsăud — 
50 hectare, Sibiu — 25 hectare. în 
schimb, in altele plantarea de toamnă 
a pomilor nici nu a început, deși su
prafețele pe care trebuie să se exe
cute această lucrare sînt foarte mari: 
Gori — 845 hectare. Dolj 674 hectare; 
Timiș 640 hectare ; Olt — 472 hecta-e. 
Și exemnlele ar putea continua. De 
ce1 această întîrzlere 7
.Terenul idestinat viitoa-elor livezi 

trebuie .fertilizat si desfundat din 
vreme — condiție hotărîtoare pentru 
buna nrinde-e a pomilor și realiza-ea 
unor livezi bine încheiate, ca’e anoi 
să răsplătească munca oamenilor prin 
producții mari. Cu toate că această 
cerință este bine cunoscută. 3 000 din 
cele 9 000 hectare prevăzute a se 
planta în această toamnă nu an fost 
desfundate. La Direcția generală a 
horticulturii din ministerul de resort 
am citit o adresă trimisă direcțiilor 
agricole județene, prin care se atra
ge atentia asupra necesității de a «e 
grăbi desfundarea terenurilor, atît

această 
potrivit 

in-

ZI
ÎN AGRICULTURĂ

mai
era prevăzut in
suficient material 
pentru realizarea

pentru plantările de toamnă, cit și 
pentru cele care se vor face la pri
măvară. în această adresă se spune : 
„Pentru realizarea planului de plan
tări la pomi și viță de vie se impune 
să se termine desfundarea întregii 
suprafețe prevăzute a se planta — 
pină la 15 decembrie". Sint enume
rate apoi măsurile care 
Este greu de apreciat 
avut aceste indrumări 
neral, care nu pot ține 
lor concrete pe teren. Un lucru este 
însă cert : potrivit repartițiilor date, 
motorina destinată tractoarelor grele, 
utilizate la lucrările de desfundare, 
este folosită cu prioritate Ia trac
toarele care execută arături de 
toamnă pentru insămințările de pri
măvară. Desigur, acestea trebuie exe
cutate in întregime, de aceasta de- 
pinzind nivelul recoltei la culturile 
care se seamănă primăvara. - Dar ri
sipa de motorină și neajunsurile in 
organizarea activității unor stațiuni 
pentru mecanizarea agriculturii nu 
trebuie să afecteze realizarea pro
gramului de dezvoltare a pomicul- 
turii. »

Bineînțeles, executarea lucrărilor 
de olantare a po
milor depinde în 
măsură hotărîtoa- 
re de activitatea 
cadrelor de con
ducere si a spe
cialiștilor din uni
tățile agricole care 
au in plan execu
tarea de ■ olantatii 

pomicole sau de arbuști fructiferi. Or, 
așa cum s-a constatat și în alți ani. 
in unele locuri se manifestă .tendința 
de a se amîna pentru primăvară 
plantarea de toamnă a pomilor, deși 
se știe că aceasta poate avea urmări 
negative asupra prinderii pomilor, 
asupra calității viitoarelor livezi. Și 
in această privință se așteaptă o in
tervenție din partea organelor jude
țene de partid, 
considere 
campanie 
consideră 
m întărite 
de toamnă.

Tot mai multi oameni ai muncii de 
la sate și orașe doresc să cultive 
pomi și arbuști fructiferi pe terenu
rile de pe lingă casă. Venind in spri
jinul acestei cerințe, organele de 
specialitate au asigurat producerea 
in cantități îndestulătoare, in pepi
nierele, statului. a materialului sădl- 
tor. Pentru gospodăriile populației 
au fost asigurați 5 milioane de pomi 
altoiți din toate speciile și din cele 
mai indicate soiuri. Unde sînt aceș
tia ? Deocamdată în pepiniere. La 
piață sau in alte locuri de vinzare 
nu găsești nici unul. La Direcția ge
nerală a horticulturii am fost infor
mați că valorificarea materialului 
săditor se va face prin consiliile 
populare, care, finind seama de soli
citările cetățenilor, trebuie să depună 
comenzi la trusturile horticole din 
fiecare județ, iar pepinierele urmea
ză să găsească modalitățile de livrare. 
Bună și această măsură, dar mult 
mai bine ar fi ca materialul 'șaditot: 
să fie valorificat la piață, pyip maga
zinele de sentințe, prin unitățile 
cooperației sătești. Am fi foarte 
bucuroși ca după publicarea acestui 
articol pepinierele să ne înștiințeze 

■— pentru a face cunoscut cititorilor 
noștri — adresele de unde pot să-și 
procure, atît pentru această toamnă, 
cît și pentru plantările de primăvară, 
pomi altoiți și arbuști fructiferi.

trebuie luate, 
ce efect au 

de ordin ge- 
locul măsuri-

care au datoriâ să 
plantarea pomilor ca pe o 
foarte importantă, cum 
stringerea recoltei, insă- 
sau executarea arăturilor

Ioan HERȚEG
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„TROFEUL CARPAȚI"

LA HANDBAL MASCULIN

Presa franceză pe marginea meciului de la Bordeaux

★
La sediul Comisiei naționale a Re

publicii Socialiste România pentru 
UNESCO s-au desfășurat, în cursul 
zilei de joi, lucrările simpozionului 
intitulat „Aurel Vlaicu, pionier al 
aviației românești și mondiale", ma
nifestare organizată cu prilejul săr
bătoririi a 100 de ani de la nașterea 
lui Aurel Vlaicu.

La simpozion au participat acade
micieni, cercetători în domeniul 
aeronauticii, generali și ofițeri su
periori.

★
Cu prilejul aniversării a 130 de ani 

de la nașterea poetului cubanez 
Jose Marii, erou național al Repu
blicii Cuba, joi după-amiază a avut 
loc în Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea.

Scriitorul Aurel Covaci a evocat 
aspecte din viața și opera lui Jose 
Marți. în continuare a fost prezentat 
un film documentar, care a înfățișat 
aspecte din viața și lucrările picto
rului cubanez Wilfredo Lam.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
oameni de cultură și artă, un nu
meros public.

Au fost prezenți dr. Humberto 
Castello, ambasadorul Cubei l-i 
București, și membri ai ambasadei.

O TURBINĂ PERFEC
ȚIONATĂ. Noua turbină de
un milion de kW, pentru cen
trale atomice, in curs de reali
zare la Leningrad, va avea o 
turație dublă față de turbinele 
de aceeași capacitate fabricate 
in prezent in Uniunea Sovietică 
și in alte țări și care au o tu
rație „lentă", de 1 500 rotiri pe 
minut. Totodată. proiectanții 
noii turbine au reușit să-i re
ducă greutatea și dimensiunile.

© UN PUTERNIC AC
CELERATOR DE IONI 
GREI va intra în funcțiune în 
curînd la Caen. în Franță. Ionii 
grei vor servi drept „proiectile" 
menite să „bombardeze" atomii- 
țintă. Pătrunzind adine in nu

România - R.D.G.
27-22 (14-12)

în sala Dacia din Buzău au conti
nuat joi, in prezenta ținui numeros 
public, întrecerile turneului interna
țional masculin de handbal „Trofeul 
Carpați". Confirmind forma bună 
manifestată pînă acum, selecționata 
României a repurtat o nouă victorie, 
de data aceasta in fața puternicei 
reprezentative a R.D. Germane, cam
pioană olimpică la J.O. de la Mosco
va. pe care a învins-o cu scoj-ul de
27— 22 (14—12). Handbaliștii români 
au jucat excelent pe contraatac, des- 
prinzindu-se decisiv in ultima parte 
a meciului.

într-un alt meci al turneului, selec
ționata U.R.S.S. a întrecut cu scorul 
de 30—16 (13—8) formația secundă 
a României.

întilnirea dintre echipele Poloniei 
și Ungariei s-a încheiat cu scorni de
28— 24 (14—13) in favoarea sportivi
lor polonezi. Astăzi este zi de repaus. 
Competiția se reia sîmbătă, cu meciu
rile România — Polonia, U.R.S.S. — 
R.D. Germană, Ungaria — Româ
nia B.

Universitatea Craiova a lăsat o frumoasă impresie11
Telespectatorii amatori de fotbal 

au urmărit cu mult interes miercuri 
seara meciul de Ia Bordeaux, dintre 
echipa locală Girondins și această 
admirabilă echipă a noastră care este 
Universitatea Craiova. Ca și in pri
ma etapă a „Cupei U.E.F.A.", la Flo
rența. si miercurea trecută fotbaliș
tii romani au jucat din nou foarte 
bine, însă la fel, ca și atunci, in sep
tembrie. ei au fost învinși print’■-un 
penalti îndoielnic. Pornind de la 0—1, 
craiovenii păstrează la meciul retur 
din 8 decembrie toate șansele in
tacte pentru calificarea în sferturile 
de finală ale „Cupei U.E.F.A.".

în cele ce urmează, spicuim din 
presa franceză de ieri opinii pe mar
ginea întilnirli Universitatea — Gi
rondins. Cunoscutul comentator de 
fotbal Jean-Philippe Rethacker ca
racterizează astfel in ziarul parizian 
„l’Equipe" formația craioveanâ : „în 
această echipă românească foarte 
surprinzătoare și care posedă in mod 
individual și colectiv arme despre 
care se va vorbi cu siguranță peste 
două săptămâni, am apreciat in spe
cial pe foarte strălucitorul portar 
Lung, pe libero-ul Stefănescu, foarte

în cîteva rînduri
© Joi, la Tîrgu Mureș, intr-un meci 

contind pentru etapa a 17-a a cam
pionatului diviziei A la fotbal, echi
pa A.S.A. Tîrgu Mureș a întrecut cu 
scorul de 3—0 (0—0) formația F.C.M. 
Brașov.

O între 12 și 28 decembrie se vor 
' desfășura finalele campionatelor na

ționale individuale de șah.
Turneul feminin va avea loc Ia 

Mediaș și va reuni 16 jucătoare.

La concursul masculin, programat 
în Capitală, vor participa, de aseme
nea, 16 jucători. f

© în prezența a peste 2 000 de 
spectatori, la Weisswaser, s-a dispu
tat intilnirea internațională amicală 
de hochei pe gheată dintre echipele 
R. D. Germane și României. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 7—1 
(1—0. 3—0, 3—1). Unicul punct al 
oaspeților a fost marcat de Solyom.

curajos și dibaci, pe mijlocașii Ti- 
cleanu și, mai ales, Donose, foarte 
abili cu mingea la picior, ca și pe 
centrul înaintaș Cămătaru, ale cărui 
calități — protejare a balonului, abi
litate tehnică și rapiditate pe distan
țe mari — sint extrem de redutabile". 
Despre contraatacul român și Cămă
taru. in aceeași pagină a ziarului 
menționat, cronicarul Jean-Jacques 
Vierne scrie : „Românii au fost foar
te prompți in contraatac, cu reduta
bilul lor centru înaintaș Cămătaru, 
alș cărui protejare a balonului și dri
blinguri au fost redutabile". Iată cum 
îi definește pe jucătorii noștri Michel 
Picotin, intr-unui din marile cotidi- 
ane din provincie, „Sud-Ouest“, ziar 
care apare la Bordeaux : „Rapizi, 
mereu in mișcare și, pe deasupra, 
buni tehnicieni, acești români au con
firmat cit de dificil este să joci con
tra lor și cit de logic este locul pe 
care-l ocupă la acest nivel al com
petiției". în același ziar, iată și pă
rerea lui Michel Hidalgo, binecunos
cutul antrenor al echipei Franței : 
„Craiova lasă o puternică impresie. 
Echipa dispune de calități foarte va
riate. Ea știe să atace, să se apere, 
să calmeze jocul". Și Philippe Gou- 
bet : „Craiova este de departe cea 
mai bună echipă pe care am văzut-o 
in acest sezon la Bordeaux". Iar, in 
încheierea unei cronici, care se refe
rea la dificultățile întrecerii cu ro
mânii, Andre Nogues scria : „Bălăci ? 
Aproape că uitasem că n-a fost aici, 
ieri seara...".

Bălăci va fi insă în teren, la Cra
iova. cu ocazia meciului retur — 
adăugăm noi.

V. M,

cleele acestora, ei provoacă 
reacții nucleare a căror natură 
și efecte sint studiate apoi de 
către fizicieni. Energia atinsă 
cu prilejul ultimei încercări a 
fost de ordinul a 1.8 miliarde 
electron-volți Reprezentind o 
nouă generație de aoarate de 
acest tip. acceleratorul va fi. 
timp de mai mulți ani. un in
strument unic pe plan mondial 
în acest domeniu de cercetare.

• ÎNCĂLȚĂMINTE 
MAGNETICĂ. Medici chi
nezi. pornind de la descoperirea 
că pe tălpile picioarelor omului 
există patru puncte sensibile la 
acțiunea cimpului magnetic, au 
propus să se realizeze o încălță
minte specială pe talpa căreia 
să fie presate. în interior, 2—4 
discuri magnetice de cite zece

milimetri, care să vină in con
tact cu respectivele puncte. 
Această încălțăminte este reco
mandată persoanelor care suferă 
de hipertensiune și celor ce su
feră de surmenai și insomnii, 
în timpul încercărilor ‘ clinice 
făcute s-a constatat că. după ce 
au purtat două săotănrni o ast
fel de încălțăminte. presiunea 
sanguină a bolnavilor a scăzut 
pină la nivelul normal, iar in
somniile au dispărut.

© URECHI ARTIFI
CIALE. într-o clinică din ora
șul Goteborg (Suedia) unui nu
măr de 14 pacienți le-au fost 
„montate" pavilioane ale urechi
lor „fabricate" dintr-o rășină 
silico-organică. Protezele au 
fost prinse de oasele temporale 
cu ajutorul unor compuși ai ti-

taniului. Docentul A. Telstrem. 
care a realizat aceste interven
ții. consideră că titaniul oferă 
largi posibilități in domeniul 
medicinei. întrucit organismul 
uman nu-1 respinge iar celulele 
osoase cu care vine in contact 
nu mor.

© TENTATIVĂ DE RE
CORD DE ALTITUDINE 
CU BALONUL. în cadrul 
unei conferințe de presă desfă
șurate la Londra a fost anun
țată intenția britanicului Mike 
Kendridk și a suedezului Per

150 milioane dolari

consumul pe un an al Centralei 
termoelectrice București Sud

asigura 
producerea

permite \ 
economisirea 
unei cantități de țiței 
care, procurată 
din import, 
costă

50 mii tone 
anvelope 
și camere 
40 mii tono 
detergcnți 
IO mii tone 
fibre mclană 
200 mjlioano 
lei medicamente 
și produs© 
cosmetice
3 milioane 
tono clincher 
pentru ciment
600 mii tona 
hîrtie 
și cartoane 
800 milioane 
lei fire și 
țesături 
do bumbac
20 milioana 
mp. geamuri 
trase și 
încălzirea a
45 mii 
apartamente

consumul întreprinderii 
de autocamioane Brașov, 
Combinatului siderurgic Reșița 
și Combinatului de celuloză 
și hirtie Dej______________

URMAȚI-LE EXEMPLUL!
MUREȘ. Colectivele de energeti- 

cieni de pe cele trei platforme, 
Iernut. Fintinele și Tirnăveni, ale 
întreprinderii „Electrocentrale" — 
Mureș raportează că. de la în
ceputul anului și pină acum, au li
vrat suplimentar sistemului energe
tic național 155 milioane kWh ener
gie electrică. Este de remarcat că 
acest spor de producție, obținut în 
principal pe seama exploatării su
perioare a agregatelor și instalații
lor. a fost realizat în condițiile in 
care au fost economisite 5 800 tone 
combustibil conventional, iar con
sumul propriu a fost diminuat cu 
4.7 milioane kWh energie electrică. 
(Gheorghe Giurgiu, corespondentul 
„Scinteii").

BRĂILA. Ca urmare a noilor 
adaptări aduse la două cazane de 
la centralele termice aferente celor 
două secții de mobilă din cadrul 
Combinatului de prelucrare a lem
nului Brăila, gazul metan a fost 
înlocuit cu succes cu deșeurile lem

noase rezultate din fluxurile de fa
bricație. în acest fel anual se reali
zează o economie de peste 400 000 
mc gaz metan. De notat că de la 
începutul anului și pe primele două 
decade ale lunii curente, ca urmare 
a aplicării in producție a unor va
loroase inițiative muncitorești, s-au 
mai economisit 60 tone combustibil 
convențional și peste 50 000 kWh 
energie electrică.

MEHEDINȚI. în unitățile indus
triale din Mehedinți se aplică cu 
tot mai bune rezultate o valoroasă 
inițiativă pe linia reducerii consu
mului de energie electrică, iniția
tivă care a fost lansată sub gene
ricul „Registrul zilnic al consumu
lui de energie electrică". Pină in 
prezent pe primul loc in această 
acțiune se situează colectivul în
treprinderii „Electrocentrale" Porți
le de Fier I. în perioada care a tre
cut din actualul cincinal el a rea
lizat o economie de 7 076 MWh. în 
același interval unitățile industriale

din orașul Orșova au obținut o eco
nomie de 1 782 MWh, iar colectivul 
întreprinderii de armături indus
triale din oțel Strehala — de peste 
954 MWh energie electrică. (Virgi- 
liu Tătaru).

MARAMUREȘ. Colectivul Ex
ploatării de preparare Sâsar — 
Baia Mare a introdus in pro
cesul de flotare tehnologii noi, 
economicoase, care au permis re
ducerea consumului specific pla
nificat de energie electrică la mi
nereul prelucrat. Pe această cale, 
de la începutul anului aici s-au 
economisit aproape 2,4. milioane 
kWh energie electrică. Aceasta a 
permis ca, in cadrul aceleiași cote 
de energie electrică, să se asigure 
punerea in funcțiune a două noi » 
instalații : înnobilarea piritelor să
race și fabricarea pulberii albastre, 
prin care se valorifică superior me
talele din materiile prime miniere 
exploatate. (Gheorghe Susa, cores
pondentul „Scinteii").

MUNCITORI, INGINERI, TEHNICIENI!
Acționați cu întreaga voastră pricepere și .pa

siune, în fiecare întreprindere, pentru promovarea 
susținută a tehnologiilor moderne, pentru perfecțio
narea continuă a proceselor de producție, pentru 
economisirea severă a resurselor energetice!

Pretutindeni, reduceți consumul la strictul ne
cesar, cu conștiința că astfel asigurați resurse supli
mentare de creștere a producției, a avuției națio
nale, de ridicare a propriei bunăstării

cinema
fi Rămin 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.
fi 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.
S3 Femeia din Ursa Mare ; DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 18; 20, MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
fi Așteptînd un tren : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
S3 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.
EJ 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.
£2 Mica romanță — 9; 11; 13,15, Dacă 
ai o inimă care bate — 15,30; 17,45;
20 : TIMPURI NOI (15 61 10).
g} Operațiunea „Belgrad" : CAPITOL 
(15 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
fi Cîteva zile din viața lui Oblomov : 
UNION (13 49 04) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
fi Portretul soției pictorului : CO- 
TROCENI (49 48 43) — 15,30; 17,45; 20. 
EJ Galbenul nu este numai culoarea 
soarelui : VIITORUL (11 48 03) —
15,30; 17,30; 19,30.
gj Slujbă temporară : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20.
S Moscova nu crede în lacrimi : 
ARTA (213186) — 9; 12; 16; 19.
fi Saltimbancii; Un saltimbanc la Po
lul Nord ; PROGRESUL (23 94 10) —
15,30; 19.
fi Zbor mortal : PATRIA (II 86 25) — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20,15.
EJ Paplllon : LUCEAFĂRUL (15 87 67)

— 9; 12,30; 16; 19,15, AURORA
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
fi 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; 
13; 20,15.
fi Cavalerii teutoni : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12,15; 15,30; 18,45; TO
MIS (21 49 46) — 9; 12,15; 16; 19,15.
fi O fată fericită; VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
fi Muppets la Hollywood — 9; 11,15; 
13,15; 15,30, Asociatul — 17,30; 19,30 : 
DOINA (16 35 38).
fi Piedone africanul : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 12; 16; 19, DACIA 
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
fi I se spunea „Buldozerul" : LIRA 
(317171) — 15,30; 18; 20.
E Safari Express : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17.30; 19,30.
0 Familia Barkley de pe Broadway : 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 41; 13,15; 
15,30; 17.45: 29.
fi Antoniu și Cleopatra : VOLGA 
'79 71 26) — 9; 12; 16; 19.
E3 Nimic nou pe Frontul de vest : 
GLORIA (47 46 75) — 9; 12; 16: 19,
FLAMURA (85 77 12) — 9; 12: 16; 19. 
ffl Europenii : POPULAR (35 15 17) — 
15; 17,15; 19.30.
Q Anna celor o mie de zile : MO
DERN (23 71 01) — 9: 12; 16; 19.
fi Jandarmul se însoară ♦ CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20,15.
EJ Fata din poveste — 13.30: Cursa 
infernală — 15,30; 17,30; 19,30, FLA
CĂRA (23 33 49).

teatre
s Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Un fluture pe lampă — 19,30.

E3 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor j Mircea Basarab. 
Soiist : Christoph Henkel (R.F. Ger
mania) — 19,30; (ia Muzeul de artă al 
Repuolicii Socialiste România) : Con
cert vocal susținut de Malgorzata Ar- 
manowsua — soprană. Elvira Hodina- 
rova — pian (R.P. Polonă) — ’8.
Ei Opera Română (13 18 57) : T oarea 
ne piatră — 18.
H Teatrul de operetă (14 80 11) : Vă
duva veselă — 19,30.
fi Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) CU 
ușile închise — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Cum se numeau cei 
patru Beatles ? — 19.
S Teatrul Mic (14 70 81) : Evul mediu 
întîmplător — 19; (la Tehnic-club) : 
Baladă cotidiană — 17; (sala „23 Au
gust") : Fluturi, fluturi — 19.
fi Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 19,30.
H Teatrul de comedie (16 64 60) : 
concurs de frumusețe — 19,30.
H Teatrul „Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : De ce dormi, iubito ? — 
19,30; (sala Studio) : Sentimente șl 
naftalină — 19.
H Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 19,30.
fi Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
fi Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec 
— 19; (la Palatul sporturilor și cul
turii) : Din toată inima — 18.
fi Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Bunica se mărită — 20.
fi Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cădere liberă — 17.
fi Circul București (11 01 20) : Zoo- 
circ — 19,30.
S Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Ileana Sînziana — 17.

tv
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15.05 Profiluri școlare.
15.25 Emisiune în limba germană
17,20 Rezultatele tragerii Loto
17.25 Imagini din Kuweit
17,35 La volan
17.59 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,30 Invitat în studioul nostru : tenorul 

Ludovic Spiess

20,45 Cadran mondial
21,10 Film artistic : ,,Frankie Welis".

Premieră pe țară. Producție a Stu
diourilor canadiene.

22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2

15,00 Telex
15,05 Muzică ușoară
15,20 O viață pentru o idee*.
13,35 Din filmoteca TV.
16.30 Viața economică
17,99 Stadion
20,00 Telejurnal
20.30 Concertul Filarmonicii „George 

Enescu".
22,00 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 26 

octombrie, ora 20 — 29 octombrie, ora 
20. în țară : Vremea va fi schimbătoa
re. Cerul va prezenta înnorări accen
tuate în a doua parte a intervalului, în 
Banat, Crișana, Oltenia, Transilvania, 
Maramureș și nordul Moldovei, unde 
vor cădea precipitații locale, sub formă 
de ploaie. Spre sfîrșitul intervalului, 
izolat, în nord-vestul țării, tendință de 
transformare a ploilor în lapoviță.

Llndstrand de a dobori, in cursul 
lunii mai a anului viitor, recor
dul de altitudine la zborurile cu 
baloane umplute cu aer cald, 
egal in prezent cu 16 500 metri. 
Cei doi aeronauți isi prooun să 
atingă o înălțime de cel puțin 
21 000 metri și nu exclud posi
bilitatea de a urca chiar oină 
Ia 24 000 metri. Se preconizează 
ca zborul, cu o durată cuorinsă 
între 2 și 4 ore. să debuteze 
printr-o ascensiune raoidă. ur
mată de o coborire si ea destul 
de accelerată, ce va fi in final 
încetinită prin punerea în func
țiune a celor două arzătoare 
destinate încălzirii aerului din

balon. S-a menționat că a fost 
pus la punct un arzător special 
ce va funcționa și la mare al
titudine. Proiectul prevede ca 
decolarea să aibă loc în Anglia, 
iar coborirea să se ineheie prin- 
tr-o amerizare in Ma^ea Nordu
lui sau in Canalul Minecii.

® TROFEUL PESCĂ
RITE!. La ultima intrecere pes
cărească tradițională, organizată 
lingă orașul australian Naruma, 
au participat 900 de oameni. 
Cîștigătoare a întrecerii a fost 
o femeie. Sonia Temmink. „Tro
feul" obținut de ea. un ton al
bastru. cintărea 78 de kg. Ca 
să-1 scoată la mal. tînăra pescă
rită a luptat. în adevăratul în
țeles al cuvintului, timp de trei 
ore.

® SĂPĂTURI ÎN POR
TUL TROIEI. Recent s-a în
cheiat o primă fază a săpătu
rilor efectuate de arheologi 
vest-germani in apropierea an
ticei Troia. Pe locul săpăturilor, 
situat pe țărmul mării la apro
ximativ sase km vest de ceta
tea cmtată de Homer, specia
liștii bănuiesc existenta portului 
acesteia, unde, in urmă cu trei 
milenii, au acostat cele peste o 
mie de corăbii ale grecilor ase
diatori. Săpături anterioare, e- 
fectuate la nord de Troia. s-au 
dovedit zadarnice. De astă-dată. 
rezultatele săpăturilor sînt apre
ciate ca promițătoare Scopul 
actualelor cercetări, care vizea
ză straturi mult mai vechi decit 
cele scoase Ia lumină in urmă 
cu un secol de celebrul Schlie

mann. este de a obține date 
privitoare la legăturile cultura
le dintre străvechea Troie. pe 
de o parte, și Mesopotamia și 
Egiptul, pe de altă parte.

® ASPIRINA PREVINE 
CATARACTA ? Un oftal
molog american de la Univer
sitatea Yale susține că bătrinii 
care folosesc curent aspirină 
sînt mai puțin expuși la îmbol
năvirea de cataractă. Deo
camdată. cercetările sînt abia 
la început, dar se pare că legă
tura dintre aspirină și absența 
cataractei este reală. Dacă se va 
dovedi că oftalmologul ameri
can are dreptate, vor putea fi 
preparate medicamente pentru 
prevenirea cataractei sau pen
tru încetinirea evoluției bolii.
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Un important moment în dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor
Acțiunea politică de amplu ră.sunet 

pe pian internațional, care se adaugă 
istoricelor itinerare din anii prece
dent! in state de pe diferite conti
nente, noua vizită oficială de pace, 
prietenie și colaborare întreprinsă, de 
președintele Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
intr-un șir de țări din Asia se înscrie 
ca un eveniment de mare însemnă
tate in dezvoltarea și adincirea rela
țiilor României socialiste cu țările vi
zitate.

După Pakistan și Indonezia, Sin
gapore — cea de-a treia etapă a 
acestui itinerar — a prilejuit aceleași 
calde manifestări de considerație și 
prețuire ce au caracterizat și primele 
două etape. In primirea plină de 
căldură, în onorurile rezervate înal- 
ților oaspeți români, in aprecierile 
elogioase față de remarcabilele 
realizări ale țării noastre, față de 
proeminenta personalitate a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și-au 
găsit reflectare sentimentele de 
prietenie și stimă ce și le nutresc re
ciproc popoarele român și singapo- 
rez. aspirațiile lor comune spre 
apropiere și conlucrare. Faptul că 
ambelor popoare Ie sint caracteris
tice hărnicia, dragostea de muncă, 
năzuința de a pune progresul științei 
și tehnicii moderne in slujba țelu
rilor pașnice, ale prosperității și ci
vilizației, au fost de natură să creeze 
un teren larg și fertil de conlucrare 
și cooperare, să genereze respect și 
înțelegere. „Vizita pe care o facem 
în Singapore — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — constituie 
un moment important în dezvoltarea 
relațiilor româno-singaporeze și sin- 
tem convinși că ea va deschide noi 
perspective colaborării dintre țările 
noastre atit pe plan bilateral, cit și 
pe arena mondială, în lupta pentru 
afirmarea politicii de pa<*e, indepen
dentă și colaborare internațională".

Necesitatea și posibilitatea dezvol
tării de relații de colaborare priete
nească, pe deasupra deosebirilor care 
decurg din orinduirea socială și for
ma de guvernămint, a distanțelor 
care separă cele două țări, au fost 
confirmate și de președintele Repu
blicii Singapore. C. V. DEVAN 
NAIR, care, relevînd că, deși au sis
teme sociale și politice diferite. 
România și Singapore se situează pe 
poziții similare față ' de multe pro
bleme internaționale, a declarat : 
„Vizita dumneavoastră marchează o 
nouă etapă în dezvoltarea relațiilor 
româno-singaporeze și va contribui 
Ia întărirea raporturilor existente în
tre țările noastre".

Dealtfel, insăși evoluția relațiilor 
reciproce este o expresie concludentă 
a acestor aprecieri. în cursul convor
birilor pe, care președintele Nicolae 
Ceaușescu le-a avut cu președintele 
C. V. Devan Nair, ca și cu primul 
rpinistru Leg țțțțap Ye;w, ș-a copstar 
tal cu deosebită “sgtfâațție că legă
turile reciproce pe multiple planuri 
au cunoscut un curs ascendent, reali
zările de pînă acum in această pri
vință constituind o bază fertilă pen
tru amplificarea și diversificarea le
găturilor reciproce, pentru ridicarea 
colaborării la un nivel superior.

în această privință. Comunicatul 
comun publicat la încheierea vizitei 
consfințește hotărirea celor două 
țări de a intensifica raporturile bila
terale, in interesul reciproc, precum 
și de a-și spori cooperarea pe plan 
internațional pentru promovarea în
țelegerii. și păcii in lume.

Subliniind dorința ambelor părți 
de a încuraja Îndeosebi conlucrarea 
pe plan economic și în domeniul 
schimburilor comerciale, in document 
se relevă rolul important care revine 
in continuare Comisiei mixte ro
mâno-singaporeze de cooperare eco
nomică, înființată în 1975. Potrivit 
celor stabilite la nivel înalt, întrTun 
viitor apropiat urmează să fie re
examinate problemele și obiectivele 
ce stau in fața acestei comisii. Neîn
doios. ținind seama de realizările 
importante pe plan economic ale 
unei țări în plin progres cum este 
România, ca și de potențialul comer
cial și industrial ai Republicii Singa
pore. fructificarea cit mai largă a 
posibilităților de extindere a schim
burilor și cooperării economice între 
cele două țări nu poate fi decit in 
avantajul reciproc, al cauzei gene
rale a înțelegerii și conlucrării in
ternaționale.

în același spirit, hotărirea comună 
de a stimula schimburile bilaterale 
în domeniile științei și tehnologiei, 
educației, artei și culturii este me
nită să contribuie la promovarea 
unei mai bune Înțelegeri reciproce, 
la întărirea prieteniei dintre cele 
două țări.

în mod firesc, un loc prioritar în 
cadrul convorbirilor româno-singapo
reze l-au ocupat problemele majore 
ale lumii contemporane, de ambele 
părți exprimindu-se ingrijorarea față 
de agravarea situației internaționale 
actuale, de intensificarea cursei înar
mărilor. de consecințele crizei econo
mice existente in lume, ce se reper
cutează in primul rînd asupra țări
lor in curs de dezvoltare, afectind 
grav eforturile lor pe calea progre
sului economic și social. Tocmai de 
aceea capătă o importantă deosebită 
sublinierea din comunicat referitoare 
la necesitatea abordării cu toată 
atenția și soluționării de urgentă, 
la nivel internațional, a dificultăți
lor intîmpinate de țătrile în curs de 
dezvoltare in comerțul lor exterior, 
precum și a problemelor economiei 
mondiale. Dialogul ' de la Singapore 
a prilejuit in acest sens reafirmarea 
sprijinului celor două țări pentru edi
ficarea unei noi ordini economice in
ternaționale. pentru lansarea rundei 
de negocieri globale în cadrul O.N.U.

în ' lumina imperativului apărării 
păcii, de a feri omenirea de groză
viile unei conflagrații pustiitoare, 
convorbirile Ia nivel înalt au eviden
țiat necesitatea arzătoare de a se 
acționa în vederea adoptării unor 
măsuri concrete și eficiente de dezar- 
fnâre. in primul rînd nucleară, sub 
un control internațional eficace, Ți
nind seama de însemnătatea pe care 
statornicirea unui climat de secu
ritate și cooperare pe continentul 
european, unde s-au acumulat uriașe 
cantități de armament, ar avea-o 
pentru întreaga lume, apare firească 
sublinierea in timpul convorbirilor a

necesității încheierii cu rezultate cit 
mai bune a reuniunii de la Madrid.

Ca țări mici și. mijlocii, membre 
ale O.N.U. și ale altor organizații in
ternaționale. participante la „Grupul 
celor 77“ și la mișcarea țărilor neali
niate. Republica Socialistă România 
și Republica Singapore acordă o 
mare importanță intensificării conlu
crării pe planul vieții internaționale, 
prin continuarea și amplificarea con
tactelor dintre reprezentanții lor in 
organismele respective. Cele două 
țări se pronunță pentru respectarea 
strictă, de către toate statele, a prin
cipiilor independenței și suveranită
ții naționale, egalității depline in 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne, a dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur destinele.

în contextul agravării deosebite la 
care s-a ajuns in viata internațio
nală. România și Singapore se pro
nunță împotriva folosirii forței și 
amenințării cu forța în relațiile din
tre state, pentru soluționarea situa
țiilor conflictuale și disputelor prin 
mijloace pașnice, pe calea tratative
lor. în acest spirit — așa cum se 
subliniază in Comunicatul comun — 
pot și trebuie să fie reglementate și 
problemele existente în Asia de 
sud-est și Asia de sud-vest. prin ne
gocieri sub auspiciile O.N.U. și cu 
participarea tuturor țărilor intere
sate. pe baza principiilor Cartei Na
țiunilor Unite. în această ordine de 
idei, președintele României a reafir
mat poziția țării noastre privind so
luționarea pe calea tratativelor a 
problemei Kampuchiei. pe baza re
concilierii naționale și asigurării in
dependenței și neutralității sale, a 
caracterului ei de nealiniere.

Firește. în ansamblul situației .in
ternaționale un rol sporit sint che
mate să joace țările mici și mijlo
cii. statele în curs de dezvoltare si 
nealiniate. în acest cadru dialogul 
româno-singaDorez punînd în evi
dență semnificația viitoarei confe
rințe ia nivel inalt a țărilor neali
niate.

Rezultatele fructuoase ale vizitei 
în Singapore — prima efectuată în 
această țară de un șef de stat român 
— îndreptățesc aprecierea că in re-' 
lațiile româno-singaporeze s-au des
chis orizonturi noi. in concordantă 
cu interesele celor două popoare, cu 
dezideratele de pace și colaborare 
ale întregii omeniri.

Vizita în Singapore — ca și vizi
tele jn Pakistan și Indonezia — a 
reliefat o dată mai mult înaltul pres
tigiu. stima și considerația de care 
se bucură pretutindeni in lume 
personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, ceea ce se răsfrînee 
nemijlocit asupra prestigiului tării 
noastre, care își mărește necontenit 
numărul prietenilor pe toate meri
dianele. O nouă zonă geografică a 
lumii este acum, „figurativ vorbind, 
mai aproape de Rgmțjnja. Up pou 
popor știe acum mai multe desnre 
România, stimează mai mult politica 
de pace, prietenie si colaborare pro
movată cu atita consecventă de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. înțelege 
mai bine preocupările constructive, 
pașnice ale poporului român.

Nicolae PLOPEANU

INTERESELE GENERALE ALE PROGRESULUI ECONOMIC 
CER REDUCEREA NIVELULUI DOBINZILOR, 

MASURI DE REESALONARE Șl ANULARE A DATORIILOR 
TARILOR 1N CURS DE DEZVOLTARE 

Poziția României prezentată în cadrai 
Conferinței ministeriale a G.A.T.T.

GENEVA 25 (Agerpres). — La Geneva s-au deschis lucrările Confe
rinței ministeriale a Acordului General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.) 
consacrată examinării problemelor actuale ale comerțului mondial, reguli
lor și principiilor de desfășurare a raporturilor comerciale internaționale.

Luind cuvintul în dezbateri, șeful 
delegației române, Gheorghe Dolgu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a prezentat pe larg poziția ță
rii noastre, aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind situația 
gravă cu care este confruntată eco
nomia mondială, concepția președin
telui României privind necesitatea 
dezvoltării libere, fără obstacole și 
discriminări a relațiilor comerciale 
internaționale, a relansării act.vității 
economice și instaurării de raporturi 
economice echitabile între state, in 
conformitate cu cerințele noii ordini 
economice internaționale.

Relevînd implicațiile negative ale 
contextului economic mondial asupra 
procesului creșterii economice a țări
lor in curs de dezvoltare, vorbitorul 
a subliniat necesitatea adoptării de 
măsuri concrete pentru eliminarea 
obstacolelor de orice natură din calea 
comerțului internațional, extinderii 
tratamentului preferențial în favoarea 
tuturor țărilor în curs de dezvoltare, 
formulării și aplicării de reguli de 
comerț cu caracter nediscriminatoriu.

Măsurile care se vor adopta in 
materie de comerț internațional nu 
vor putea fi viabile — a arătat șeful 
delegației române — decit în măsura 
în care vor fi rezolvate problemele 
financiare care afectează țările in 
curs de dezvoltare, probleme gene
rate de marile datorii acumulate, de 
aceste țări ca urmare a politicii sta
telor dezvoltate. Subliniind că ram
bursarea în acest moment a datori
ilor ar împiedica dezvoltarea econo
mică a țărilor în curs de dezvoltare, 
adincind astfel și mai mult criza 
economică mondială, vorbitorul a re
levat că este necesar ca restituirea 
creditelor să fie eșalonată pe termen 
lung, iar pentru o perioadă de 4—5 
ani să nu se plătească nici o rată a 
creditelor, astfel incit țările respec
tive să se poată concentra asupra 
dezvoltării lor economice. Interesele 
progresului economic general cer ca 
pentru țările cel mai puțin avansate 
să se asigure anularea datoriilor, iar 
pentru celelalte țări in curs de dez
voltare — reducerea lor proporțional 
cu venitul naț onal pe locuitor. S-a 
evidențiat, în același timp, necesita
tea începerii de negocieri intre ță
rile in curs de dezvoltare și cele dez
voltate pentru a se conveni reducerea 
nivelului dobinzilor, astfel incit aces
tea să nu depășească 8 la sută, iar 
pentru țările in curs de dezvoltare

—5 la sută, diferențiat in funcție de 
venitul lor național pe locuitor. S-a 
avansat ideea că dobinzile plătite 
peste aceste limite să fie considerate 
ca o restituire a creditelor și să fie 
reduse din datorie.

Șeful delegației române a reafir
mat poziția principială a țării noas
tre față de practica profund negativă 
de a se recurge la. sancțiuni econo
mice. la embargouri, la alte măsuri 
aplicate pe criterii neeconomice. S-a 
subliniat că România se pronunță cu 
hotărire împotriva unor asemenea 
măsuri și pentru inlăturarea orică.ror 
discriminări și ' condiționări politice 
sau de altă natură, pentru aplicarea 
consecventă a clauzei națiunii celei 
mai favorizate.

Relațiile economice între state tre
buie să se întemeieze pe principiile 
deplinei egalități, avantajului re
ciproc, să se desfășoare in afara ori
căror condiționări de ordin politic și 
a oricărui amestec in problemele in
terne ale altor state. O asemenea po
ziție ia in considerare nu numai 
strinsa legătură dintre cooperarea 
economică internațională și progresul 
social-economic al fiecărei națiuni, ci 
mai ales faptul că tocmai in perioa
dele de tensiune trebuie intensificate 
eforturile pentru eliminarea obstaco
lelor din raporturile economice inter
statale, creindu-se astfel premisele 
necesare pentru revenirea la o poli
tică de pace și destindere, bazâtă pe 
independența națională și cooperarea 
între popoare.

în incheiere, vorbitorul a insistat 
asupra importanței finalizării confe
rinței cu rezultate concrete, cu apli
cabilitate practică, în măsură să in
verseze tendințele protecționiste ac
tuale și să permită găsirea de soluții 
echitabile problemelor actuale cu 
care sint confruntate țările in curs 
de dezvoltare.

★
Cu ocazia participării la Conferința 

ministerială a G.A.Ț.T., șeful dele
gației române, Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, a avut întrevederi cu președin
tele conferinței, Allan Mac Eachen. 
viceprim-ministru și ministrul afa
cerilor externe al Canadei, cu direc
torul general al G.A.T.T.. Arthur 
Dunkel, cu secretarul general al 
U.N.C.T.A.D.. Gamani Corea, pre
cum și cu numeroși șefi de delegații 
prezente la reuniune.

ORIENTUL MIJLOCIU
o Reuniune a Comitetului Executiv al O.E.P. • Convorbiri 
israeliano-americane ® Măsuri arbitrare în teritoriile arabe 

ocupate

Reuniunea de la Madrid
MADRID 25 (Agerpres). — Cores

pondență de la Radu Adrian : La 
Reuniunea de la Madrid, in dezba
terile grupului de redactare referi
toare la preambulul Documentului fi
nal și la capitolul privind principiile, 
reprezentantul tării noastre a subli
niat poziția României privind reafir
marea necesității aplicării și respec
tării stricte a principiilor consfințite 
prin Actul final, ca o condiție a ame
liorării'relațiilor veciproce dintre sta
tele participante, a reluării și întă
ririi cursului spre destindere, pace 
și largă colaborare internațională. 
Reprezentantul român s-a referit la

importanta deosebită a principiului 
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța. Reprezentantul țării 
noastre a relevat, in același timp, ne
cesitatea ca Documentul final al re
uniunii să conțină prevederi clare 
care să exprime ingrijorarea popoare
lor europene față de continuarea 
acumulării de armamente, precum și 
hotărirea statelor participante de a 
se continua eforturile îndreptate spre 
întărirea încrederii și securității si 
promovarea dezarmării.

In același spirit au mai luat 
cuvintul delegații Ciprului, Iugosla
viei și ai altor țâri mici și mijlocii.

BRAZILIA

Primele rezultate 
ale alegerilor generale
BRASILIA 25 (Agerpres). — Pri

mele rezultate oficiale ale alegerilor 
generale, desfășurate in Brazilia, la 
15 noiembrie, au parvenit din statul 
federal Săo Paulo. Senatorul Franco 
Montoro, reprezentant al Partidului 
Mișcarea Democratică Braziliană 
(P.M.D.B.), de opoziție, a repurtat 
victoria și a fost ales guvernator al 
statului Săo Paulo. El a. obținut 
aproape de două ori mai multe vo
turi decit candidatul Partidului De
mocratic Social (P.D.S.).

DAMASC —. La Damasc a avut loc 
o reuniune a Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, desfășurată, sub conducerea lui 
Yasser Arafat, președintele comitetu
lui, transmite agenția W.A.F.A. Au 
fost trecute in revistă situația din 
teritoriile ocupate de trupele israe- 
liene și condițiile de viață ale pales
tinienilor din Liban, arată agenția.

TEL AVIV — Primul ministru al 
Israelului. Menahem Begin, l-a pri
mit joi pe Philip Habib, trimis spe
cial al președintelui Statelor Unite 
in Orientul Mijlociu. în cursul între
vederii au fost abordate, potrivit a- 
gențiilor Associated Press și M.E.N., 
probleme referitoare la începerea u- 
nor negocieri privind retragerea for
țelor israeliene din Liban. La con
vorbiri au luat parte ministrul israe- 
lian de externe. Yitzak Shamir, și cel 
al apărării. Ariel Sharon.

WASHINGTON. - într-o declara
ție făcută agenției W.A.F.A.. Munzer

Salah, președintele Universității pa
lestiniene Al. Na.iah (Cisiordania), a 
menționat că autoritățile israeliene 
impun, in teritoriile opupate, măsuri 
ilegale, care contravin convențiilor 
de la Geneva. El a arătat că autori
tățile militare israeliene de ocupație 
incearcă să împiedice poporul pales
tinian să sprijine Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, singurul repre
zentant legitim al poporului palesti
nian.

BEIRUT. — Guvernul libanez a 
hotărit introducerea serviciului mili
tar obligatoriu in țară, a anunțat pri
mul ministru. Shafic Al-Wazzah, la 
sfirșitul reuniunii săptămînale a ca
binetului. El a adăugat că ministrul 
apărării. Issam Khoury, a fost însăr
cinat cu pregătirea, intr-o perioadă 
de ce! mult o lună, a aplicării aces
tei hotăriri. pentru ca primul con
tingent de libanezi să poată fi che
mat sub arme imediat, adaugă agen
țiile France Presse și Associated 
Press.

Deși Kuweitul este o țară cu imen- 
s.i rezerve petroliere, care-i asigură 
unul din cele mai mari venituri pe 
locuitor din lume, capitala sa era 
acum o'jumătate de veac un mic 
port comercial și pescăresc, in 
zona căruia poposeau corăbiile cu 
pinze ale căutătorilor de perle și va
sele ce aduceau din alte părți ali
mentele și apa atit de necesare așe
zării de la marginea deșertului. El 
constituia, de fapt, singura localitate 
mai importantă a emiratului aflat 
sub dominație străină, avind o popu
lație ce nu depășea 50 000 de locuitori 
și o înfățișare care reamintea de ve
chiul sat fondat de beduini la mijlo
cul secolului al XVII-lea ; incinta sa. 
extrem de redusă, era înconjurată cu 
ziduri inalte de pămint și piatră, de 
Jă care i se trage șt numele, cuvintul 
,.El Kut“ insemnind in limba arabă 
,.mica fortăreață".

Astăzi, după trecerea în era „auru
lui negru", a cărui exploatare a în
ceput in cursul anilor ’30, despre în
fățișarea de odinioară a capitalei ku- 
weitiene amintesc doar citeva locuri 
r’c interes istoric, intre care poarta 
Jahra. una din cele patru, intrări ale 
vechii cetăți. Orașul și-a schimbat 
complet înfățișarea. Zidurile de in
cintă au fost dărimate și dmcoio de 
e’e a pornit o vertiginoasă expan
siune spre întinderile deșertice, care 
a făcut ca irf aproximativ un sfert de 
secol suprafața localității să crească 
de peste 20 de ori. Concomitent s-a 
transformat și aspectul ei general. 
Locul. vechilor sate sărăcăcioase din 
împrejurimi, al clădirilor vetuste 
din zona centrală l-au luat cartierele 
rezidențiale, cu vile elegante și străzi 
largi, mă-ginite de c’ăd’-i impună
toare din beton si sticlă. Dintre noile 
construcții se disting siluetele dife
ritelor bănci. Kuweitul devenind un 
putern'c centru financ'ar. ale unor 
mari hoteluri ca „Sheraton". „Hit
ton", „Holiday Inn" si. mai ales, cele 
trei turnuri ascuțite de pe cornișa

Golfului, care atrag atenția tuturor 
vizitatorilor orașului Kuweit. Cel mai 
înalt dintre ele (180 m) are instala
te la partea sa superioară două sfere 
albastre de mari dimensiuni — una 
servind drept rezervor de apă. iar 
cealaltă găzduind un elegant restau
rant. Acesta reprezintă, impreună cu 
cele două mal mici, un original com
plex arhitectonic, care se înfățișează 
privirilor ca un simbol al ascensiunii 
și înfloririi Kuweitului modem.

Dar cine străbate Kuweitul de azi, 
oraș cu circa 1 300 000 locuitori, ră-

ÎNSEMNĂRI din kuweit
mine impresionat deopotrivă de as
pectul său atrăgător, de intensa sa 
viață economică, de amploarea deose
bită pe care au luat-o in ultimii am 
construcțiile edilitare. Pretutindeni 
se intîlnesc șantiere ale construcțiilor 
de locuințe,, ca și ale unor obiective 
soctal-culturale impunătoare. Astfel, 
printre proiectele edilitare, la loc de 
frunte se situează grandiosul centru 
de conferințe, a cărui construcție va 
fi încheiată in ’987. El va cuprinde 
o sală de conferințe, vile și alte ame
najări rezidențiale și sanitare. Tot 
printre obiectivele anilor următori se 
numără o inedită și imensă con
strucție sportivă — stadionul olim
pic. încurajată de comportarea exce
lentă a echipei naționale de fotbal 
la recentul campionat mondial din 
Spania, conducerea mișcării sportive 
din această tară a hotărit să realizeze 
un stadion unic în lume prin propor
ții și originalitate, cu 500 000 de locuri 
— puțind, cu alte cuvinte, adăposti 
mai bine de o treime din întreaga 
populație a țării !

Desigur, noua înfățișare a orașului 
din zona Golfului constituie doar un

aspect al amplelor transformări înre
gistrate de Statul Kuweit în cei 21 de 
ani care au trecut de la proclamarea 
independenței. întinderile deșertice 
de odinioară devin tot mai mult o a- 
mintire. Sub imboldul victoriei obți
nute in lupta dusă pentru a răspun
de singur de propriile sale destine, 
poporul kuweitian s-a angajat cu toa
te forțele pe calea lichidării înapoie
rii moștenite din trecut prin valori
ficarea pe scară largă ă marii avuții 
naturale care este petrolul. Potrivit 
calculelor specialiștilor, sub întinde
rile de nisip ale țării, inclusiv sub 
teritoriul capitalei, se găsesc rezerve 
de țiței evaluate la 10.5 miliarde tone. 
Cele mai bogate sint concentrate in 
zona Burgan, situată la 70 km de 
centrul politico-administrativ. Parti
cularitatea acestora constă în aceea 
că petrolul, ieșit la suprafață prin 
presiunea naturală a zăcămintelor, 
curge de la sine, prin conducte, pină 
la rezervoare și de acolo la tancurile 
petroliere din portul Mina Al-Ahma- 
di, cel de-al treilea port petrolier din 
lume. Acest fapt a facilitat mult ex
ploatarea marilor resurse de „aur ne
gru" și realizarea intr-un timp scurt 
a unui mare volum al producției. 
Emiratul se situează pe unul din pri
mele locuri in rîndul producătorilor 
mondiali.

Grija pentru protejarea acestei a- 
vutii a determinat insă guvernul ku
weitian — care in 1975 a preluat con
trolul asupra intregii industrii petro
liere — să scadă nivelul producției 
de. la 2 milioane barili pe zi. cit era 
acum cinci ani, la 1.2 milioane barili 
în prezent. Măsura nu a afectat totuși 
fondurile provenite de pe urma co- 
me-cializării țițeiului, care reprezin
tă în continuare 90 la sută din totalul 
exporturilor și 80 la sută din venitul 
național. Ele sint folosite pe scară 
largă pentru transpunerea in viață a 
planurilor de dezvoltare economico- 
socială și, in primul rind, pentru ex-

Kuweit, Vedere din centrul orașului 
<1

tinderea centrelor industriale situate 
la sud de orașul Kuweit. Aici, la 45 
de km de capitală, se aHă renumita 
zonă Shuaiba-Ahmadi, care cuprinde 
cea mai mare uzină de desalinizare 
a apei de mare din lume, trei rafi
nării. o uzină de lichefiere a gazelor 
naturale, fșbrici de materiale de con
strucții și de produse alimentare. 
Această platformă industrială este 
iegatâ de orașul Kuweit printr-o mo
dernă șosea, flancată de locuințe pre
văzute cu tot confortul pentru cei 
care trăiesc și muncesc de pe urma 
prelucrării petrolului și altof sectoare 
industriale apărute in ultimii ani.

Prieten apropiat al popoarelor ara
be. poporul român urmărește cu in
teres și simpatie succesele obținute 
de poporul kuweitian pe calea dez
voltării economico-'sociale, a consoli
dării independentei. între Republica 
Socialistă România și Statul Kuweit 
s-au statornic't relații de prietenie și 
colaborare. întemeiate pe deplina 
egaiitate in drepturi și avantajul re
ciproc. relații care cunosc un curs 
ascendent. Momente de cea mai mare 
importanță in această direcție le-au 
constituit intîlnirile la nivel înalt din 
Kuweit (1976) și de la București 
(1981), care au prilejuit ample schim

buri de vederi, încheiate cu rezultate 
rodnice, de natură să dea un puternic 
impuls .conlucrării bilaterale. Cu oca
zia cort'vorbirilor din capitala țării 
noastre de acum un an dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și șeicul 
Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah 
s-a subliniat hotărirea României și 
Kuweitului de a extnde cooperarea 
in diferite ramuri ale industriei, in 
domeniile agroindustrial, sănătății, 
turismului, comunicațiilor, precum și 
in domeniul financiar și comercial, 
ca și in alte sectoare de interes co
mun.

înscrilndu-se intr-un asemenea 
context, vizita oficială de priete
nie pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu. impreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu, o va efectua in Ku
weit, la invita’ia emirului Statului 
Kuweit, șeicul Jaber Al-Ahmad Al- 
Jaber Al-Sabah, se va înscrie, desi
gur, ca un nou și important eveni
ment in evoluția relațiilor de priete
nie și colaborare româno-kuweitiene, 
contribuind la aprofundarea colabo
rării bilaterale, in interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

Nicolae N. LUPU

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Cod 71341. București Piața Seinteli

BAGDAD: întrevedere româno-irakiană
BAGDAD 25 (Agerpres). — Tova

rășul Ion Stănescu, ministru, șeful 
Departamentului pentru construcții 
in străinătate, care se află in Irak, 
a avut o intrevedere cu Taha Yassin 
Ramadhan, membru al Consiliului 
Comandamentului Revoluției, prim 
viceprim-ministru al guvernului ira
kian. Ministrul român a rugat să se 
transmită, din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, un salut priete
nesc. urări de sănătate și fericire per
sonală președintelui Saddam Hussein, 
de pace și progres pentru poporul 
irakian prieten.

Mulțumind pentru mesaj, din cartea 
președintelui Saddam Hussein s-a

transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros salut, multă 
sănătate și fericire, iar poporului ro
mân urări de noi succese. în cadrul 
întrevederii s-a dat o înaltă apre
ciere activității prodigioase pe care 
președintele României o desfășoară 
pentru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie dintre cele două țări și popoa
re, precum și pentru salvgardarea pă
cii in lume.

S-a procedat la o examinare a sta
diului realizării acțiunilor convenite 
de președinții celor două țări. Drecum 
și a modalităților de dezvoltare în 
continuare a cooperării economice 
bilaterale, pe multiple planuri.

Vizita delegației U. T. C. in Republica Ziuiliabvue
HARARE 25 (Agerpres). — Un me

saj de prietenie din partea tovarășu
lui Nicoiae Ceaușescu, secretar gene
ra! al P.C.R.. președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis 
tovarășului Robert Mugabe, prim-mi- 
nistru al Republicii Zimbabwe, pre
ședintele Z.A.N.U. — F.P.. cu prile
jul primirii de către tovarășul Simon 
Mzenda. viceprim-ministru al Repu
blicii Zimbabwe, a delegației U.T.C. 
conduse de tovarășul Pantelimon 
Găvănescu, prim-secretar al C.C.

al U.T.C. în numele guvernului 
Zimbabwean, al tovarășului Robert 
Mugabe, tovarășul Simon Mzenda a 
adresat cele mai calde mulțumiri 
conducătorului partidului și statului 
român pentru mesajul transmis, ex- 
primind sentimentele de recunoștin
ță ale poporului său pentru sprijinul 
pe care România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. personal, l-au acordat 
luptei pentru independentă națională 
și dezvoltare social-economică inde
pendentă a Republicii Zimbabwe.

APEL LA DEZARMAREA NUCLEARĂ A 

LANSAT DE REPREZENTANT! Al VIEȚII 
CULTURALE CANADIENE

Sub auspiciile organizației „Arta pentru pace", in orașul canadian 
Toronto s au desfășurat lucrările unei conferințe antirăzboinice la care au 
luat parte peste 200 de pictori, scriitori și actori. Organizația a fost crea^if’ 
la inceputul acestui an, pentru a înlesni atragerea unui număr tot 
mare de reprezentanți oi vieții culturale la lupta pentru dezarmaiz ',î 
cleară și preîntimpinareq unei catastrofe nucleare. Intr-un document p- ' 
tat de participanți, Guvernul Canadei este chemat să declare Sf xoriul 
țăiii zonă liberă de anne nucleare. In cadrul conferinței s-a anunțat că, 
în scopul, mobilizării opiniei publice canadiene la lupta pentru dezarmare 
nucleară, in primăvara anului viitor, sub auspiciile organizației, pe inlreg 
teritoriul țării se va desfășura „Festivalul artei pentru pace".

In timp ce imense resurse sint irosite 

pentru înarmare...
Necesitatea reducerii gravului de

calaj dintre țările industrializate și 
cele in curs de dezvoltare a fost 
relevată de directorul general al 
UNESCO, Amâdou Mahtar M'Bow, 
in discursul rostit cu prilejul des
chiderii celei de-a IV-a sesiuni ex
traordinare a conferinței generale 
a organizației. Prezentind un tablou 
sumbru al situației internaționale 
actuale, Amadou Mahtar M’Bow 
— informează agenția France 
Presse — și-a exprimat ingrijorarea 
în legătură cu faptul că inegalități

le dintre statele lumii se adincesc 
tot mai mult, evidențiind contraste
le izbitoare dintre statele bogate și 
cele sărace și irosirea imenselor re
surse financiare și umane in cursa 
înarmărilor. Vorbitorul a relevat că 
„în timp ce pentru înarmări se chel
tuiesc anual peste 500 miliarde do
lari, mai multe sute de milioane de 
oameni, trăind într-o stare de să
răcie absolută, sint grav subalimen- 
tați, lipsiți de asistență medicală și 
de apă potabilă”.

...flagelul șomajului se extinde
Comitetul de inițiativă- cetățe

nească „Muncitorii pentru pace", 
ergat .la compania constructoare de 
automobile din R.F.G. „Adam Opel 
AG.“, a adresat un apel oamenilor 
muncii, chemindu-i să-și intensifice 
eforturile și acțiunile în sprijinul 
păcii și dezarmării, îmnotriva cursei 
înarmărilor. „Escaladarea înarmă
rilor — se arată in document — 
constituie unul din principalii ina
mici ai oamenilor muncii. Ea duce

Ia lichidarea locurilor de muncă, la 
șomaj in masă, generează alte di
ficultăți sociale, ca insuficiența de 
locuințe, neîncrederea in ziua dc 
mîinc, foamete și sărăcie. Din a- 
ceastă cauză, noi spunem un «NU» 
hotărit războiului și cursei înarmă
rilor. Europa trebuie să devină o 
zonă liberă de arme nucleare și de 
alte tipuri de arme de nimicire in 
masă" — se relevă în apel.

Pentru eliminarea completă a armeior 
de distrugere în masă

Farticipanții la con
ferința internațională 
a orașelor înfrățite 
din Europa, ale cărei 
lucrări s-au desfășurat 
la Nancy, au adoptat 
un apel adresat O.N.U. 
și guvernelor tutu
ror țărilor lumii, pen
tru întreprinderea de 
măsuri urgente și e-

flciente in vederea 
reducerii și eliminării 
complete a armelor 
nucleare, chimice, bio
logice si a celorlalte 
tinuri de arme de ni
micire în masă. In ac
tuala situație interna
țională. se subliniază 
în document, omenirea 
trebuie nu numai să

înceteze cursa înar
mărilor, ci să înceapă, 
totodată, un proces de 
dezarmare generală, 
simultană și controla
tă, să creeze o atmos
feră dc înțelegere rp- 
ciprocă, dc dcstiud1'"''.
si încredere, să clinii- . 
ne Dericolui unei ca
tastrofe nucleare. I
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P.C.PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
CEHOSLOVACIA, desfășurată la 
Praga a dezbătut raportul privind 
planul de stat al R.S. Cehoslovace 
pe anul 1983. Josef Haman șj Jan 
Fojtik, secretari ai Comitetului 
Central al partidului, au fost aleși 
de plenară membri supleanți ai 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

jinul cererii muncitorilor, de relua
re a negocierilor consacrate reinnoi- 
rii contractelor de muncă, blocate 
de aproximativ un an, informează 
agenția A.N.S.A. Paralel, acțiunile 
g-eviste au fost însoțite de marșuri 
și demonstrații 
Roma, Milano și 
tate puternic de 
participat peste

desfășurate la 
în alte orașe afec- 
șomai. la care au 
100 000 persoane.

COMUNICATUL COMUN dat pu
blicității la încheierea vizitei oficia
le de prietenie în R. D. Germană 
a președintelui Prezidiului R. S. F. 
Iugoslavia, Petar Stambolici, și a 
convorbirilor purtate cu Erich Ho
necker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., subliniază hotărirea 
părților de a milita pentru găsirea 
de soluții politice la toate proble
mele internaționale.

PARLAMENTUL SPANIOL și-o des
chis joi sesiunea in noua sa struc
tură decisă de alegerile generale de 
la 28 octombrie. In discursul inaugu
ral, regele Juan Carlos, a menționat: 
„Consider că poporul spaniol a do
vedit in mod evident că dorințele 
unei minorități ce se 
forță nu pot prevala în 
majorității cetățenilor, 
liber și pașnic".

LICHIDAREA 
RIENE ISRAELIENE 
Consiliul de administrație a! acestei 
companii, ale cărei acțiuni sint de
ținute in cea mai mare parte de gu
vernul Israelului, a hotărit inchide- 
rea și lichidarea acesteia, informea
ză agențiile France Presse și Reu
ter. Decizia a intervenit după eșecul 
definitiv al negocierilor dintre di
recțiune și personalul companiei, 
care protesta împotriva intenției 
autorităților de a reface situația fi
nanciară a „El Al" prin concedieri 
masive și diminuarea salariilor, a- 
rată agențiile.

COMPANIEI AE- 
„EL AL"

bazează pe 
fața voinței 

exprimată

alegerea saDESEMNARE. Dună ______
ca președinte al Partidului Liberal- 
Democrat, de guvernămint. din Ja
ponia. Yasuhiro Nakasone urmea’ă 
acum să fie desemnat de Dietă 
(parlamentul) ca șef al guvernului. 
Potrivit tradiției nipone, funcția de 
prim-ministru este atribuită de că
tre Dietă liderului partidului poli
tic care deține majoritatea in par
lament.

PRODUCȚIA DE AUTOMOBILE 
A JAPONIEI a scăzut, in octom
brie, cu 8.2 la sută, iar exporturile 
cu 5 la sută, comparativ cu nivelul 
înregistrat in luna precedentă. Aso
ciația japoneză a producătorilor de 
automobile menționează, in datele 
publicate, că este pentru a opta 
lună consecutiv cind se înregistrea
ză un regres in această ramură de 
activitate economică.

MARȘURI ALE ȘOMERILOR. La 
chemarea principalelor trei centrale 
sindicale — C.G.I.L.. C.I.S.L. si 
U.I.L. — in Italia s-a desfășurat 
miercuri o grevă națională, in spri-

INUNDAȚII. Din cauza unul ci
clon care s-a abătut asupra Golfu
lui Finic, in Neva și în canalele 
care străbat Leningradul nivelul 
apelor a crescut, joi, ajungind la 207 
centimetri peste cota obișnuită. 
Unele străzi ale orașului au fost 
inundate, apa pătrunzind în subso
lurile clădirilor. Circulația a fost 
întreruptă pe unele trasee. După 
cum relatează agenția T.A.S.S., da
torită măsurilor luate de autorități 
s-au putut limita pagubele ma
teriale. J
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