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„Președintele 
Nicolae Ceaușescu, 

remarcabilă 
personalitate 

a lumii contemporane, 
se bucură 

de o deosebită 
apreciere pe arena 

internațională" 
Viu interes în Kuweit 

fată de apropiata vizită oficială 
de prietenie a înalților soli 

ai poporului român 
în pagina a Vl-a

IM IUMINA SARCIHILOR SUBLINIATE UI RECENTA

ȘEDINȚA A COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. Al P.C.R. 

Programul de valorificare 
a resurselor energetice 

neconventionale
- exemplar înfăptuit!

într-o atmosferă de stimă și înțelegere reciprocă, ieri a continuat

Dialogul la nivel înalt, 
documentele adoptate 
evidențiază hotărîrea 
de a extinde conlucra
rea bilaterală dintre 
cele două țări, activita
tea pe plan internațio
nal în sprijinul cauzei 
generale a destinderii, 

independenței 
naționale și păcii

Convorbiri oficiale între președintele
Nicolae Ceaușescu și primul ministru

Maîayeziei,
Datuk Sri

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut, vineri, la reșe
dința guvernului, convorbiri oficiale 
cu primul ministru ai Maîayeziei, 
Datuk Sri Dr. Mahathir Mohamad.

Șeful statului nostru a fost însoțit 
de, Ion M. Nicolae, viceprim-ministru 
<al guvernului. Ștefan Andrei, minis- 
, . a; afacerilor externe.

Au participat, de asemenea, vice- 
premierul guvernului malayezian, 
Datuk Musa Hitam, și ministrul afa
cerilor externe, Tan Sri Ghazali 
Shafie.

Manifestînd gratitudinea, bucuria 
de a se întîlni cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, premierul mala
yezian a exprimat satisfacția pentru 
activitatea desfășurată de România, 
de șeful statului nostru pe .plan in
ternațional, in direcția soluționării 
problemelor cu care se confruntă, în 
prezent, omenirea, pentru interesul 
manifestat față de problemele Asiei 
de sud-est. România — a subliniat el 
— este apropiată inimii poporului 
malayezian, care așteaptă ca această 
vizită să promoveze relații fructuoase 
și foarte dezvoltate între țările 
noastre.

La rîndul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu a exprimat satisfacția pen
tru această vizită în Malayezia, care, 
deși scurtă, se va încheia cu rezul

Dr. Mahathir Mohamad

Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au reîntîlnit cu suveranul Maîayeziei și soția sa
tate foarte bune în interesul progre
sului celor două popoare, al păcii și 
înțelegerii internaționale.

în acest context, s-a manifestat 
preocuparea față de încordarea exis
tentă in lume datorită politicii sfere
lor de influența, de dominație și in
tervenție in treburile interne ale sta
telor, persistenței unor focare de ten
siune și apariției unpr noi conflicte, 

'intensificării cursei1 înarmărilor, pre
cum și adincirii crizei economice 
mondiale, agravată de dobinzile ridi
cate, împărțirii lurhii in țări sărace 
și bogate, în țări dezvoltate și în 
curs de dezvoltare, măririi decalaje
lor și contradicțiilor generate de 
acestea.

în aceste condiții deosebit de com
plexe se impune mai mult ca oricind
— s-a apreciat în cadrul convorbiri
lor — să se intensifice eforturile tu
turor statelor, îndeosebi ale țărilor in 
curs de dezvoltare, ale statelor neali
niate. ale maselor largi populare — 
vital interesate într-o politică nouă
— pentru oprirea actualului curs din 
viața internațională, pentru reluarea 
și continuarea politicii de pace, des
tindere-și colaborare, bazată pe res
pectul principiilor independenței și 
suveranității naționale, neintervenției 
în treburile interne, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța.

S-a apreciat că problema funda
mentală a zilelor noastre o constituie 
oprirea cursei inarmârilor. trecerea 
la măsuri concrete și urgente de 
dezarmare și. in primul rind, de 
dezarmare nucleară, fără de care nu 
pot fi concepute pacea și securitatea 
popoarelor.

De asemenea, a fost evidențiată 
însemnătatea deosebită a intensifică
rii eforturilor pentru lichidarea sub
dezvoltării și a decalajelor dintre 
state și edificarea unei noi ordini 
economice internaționale care să fa
ciliteze progresul mai rapid al țări
lor rămase în urmă. în acest cadru 
s-a subliniat importanța organizării 
unei intîlniri a țârilor in curs de dez
voltare. la nivel de șefi de stat și de 
guvern, care să ducă la convenirea 
căilor de extindere a conlucrării din
tre țările in curs de dezvoltare și a 
strategiei pentru dialogul cu țările 
dezvoltate.

Apreciindu-se că se impune cu 
stringență oprirea și încetarea conflic
telor existente in lume, s-a subliniat 
că interesele păcii și colaborării re
clamă soluționarea acestora prin 
mijloace pașnice, prin tratative, cu 
participarea tuturor părților, elimi- 
nîndu-se intru totul folosirea forței 
sau a amenințării cu forța.
(Continuare în pag. a III-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au re- 
intîlnit, vineri după-amiază, cu su
veranul Maîayeziei. Maiestatea Sa 
Sultan Haii Ahmad Shah Ibni Al- 
Viarhum Sultan Abu Bakar. si regina, 
Maiestatea Sa. Tuartku Hajjah Afzan. 
Binti Tengku Muhammad, care au 
făcut o vizită protocolară înalților 
oaspeți români.

CU acesj prilej, a avut loc o con
vorbire care a reliefat satisfacția 
deosebită pentru rezultatele vizitei, 
ale convorbirilor oficiale româno- 
malayeziene. pentru faptul că aces
tea își găsesc expresia în Declarația 
comună a celor două țări. S-a mani
festat. totodată, hotărirea României 
și Maîayeziei de a transpune in viață 
cele convenite cu prilejul vizitei, 
subliniindu-se de către ambele părți 
că sint multiple posibilități pentru 
extinderea și diversificarea colaboră
rii economice, a cooperării în pro
ducție, pentru o largă conlucrare a 
celor două țări in diferite domenii 
de interes comun care să contribuie 

DECLARAȚIE COMUNĂ
IN PAGINA A ll-A

la eforturile popoarelor lor pentru o 
dezvoltare economică continuă, pen
tru progres și bunăstare.

Cu satisfacție au fost relevate 
schimburile de vederi româno-rnaia- 
yeziene in problemele actualității 
mondiale, care au evidențiat identi
tatea pozițiilor celor două țări în nu
meroase probleme majore ale lumii 
contemporane. dorin*a de a intensi
fica1 conlucrarea pe această bază în 
viața internațională.

Suveranul Ma'aveziei a adresat 
mulțumiri președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru interesul manifes
tat pentru promovarea raporturilor 
de prietenie și colaborare dintre 
România și Malayezia, dintre cele 
două popoare, și pentru vizita efec
tuată în tara sa și la Kuala Lumpur.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au adresat 
suveranului și reginei Maîayeziei in
vitația de a efectua o vizită oficială 
in România, invitație care a fost ac
ceptată cu deosebită plăcere.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială.

La plenara C.C. al P.C.R. din 
7—8 octombrie, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia că

in anul viitor trebuie să fie asi
gurat, din resurse interne, pes
te 90 la sută din necesarul de 
combustibil și energie, iar în 
1985 să fie acoperit in întregime, 
din producția internă, întregul 
consum de energie primară, rea- 
lizîndu-se astfel independența 
energetică a țării.

Pentru înfăptuirea acestor obiective 
mobilizatoare se impune ca. paralel 
cu preocupările pentru îndeplinirea 
sarcinilor de dezvoltare a bazei ener
getice a tării, de ■ gospodărire rațio
nală și reducere a consumului de 
energie și de combustibil,

să se treacă cu fermitate la 
utilizarea pe o scară tot mai lar
gă a resurselor neconvenționa
le de energic — energia solară, 
a vîntului, biogazul, biomasa, 
energia geotermală, hidrogenul 

— cerință subliniată din nou la re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

în acest sens, sint cunoscute acțiu
nile întreprinse in ultimii ani, la in
dicația secretarului general al parti
dului, pentru punerea în valoare a 
acestor surse de energie. Astfel, în 
Programul privind producerea ener
giei în cincinalul 1981—1985 și dezvol
tarea bazei energetice a tării pină in 
1990, adoptat in primăvara acestui an 
de plenara C.C. al P.C.R., se atrage 
atenția că trebuie să se acorde o im
portanță deosebită valorificării ener
giei solare, geotermale, energiei vin- 
tului, biogazului, biomasei, energiei 
obținute din deșeuri menajere și in
dustriale și din alte produse.

Se poate spune că în ultimii ani 
s-a putut trece, pe baza cercetărilor 
efectuate, de la ipoteze și calcule 
estimative, la aplicații efective în 
unități industriale și agricole. Sub 
conducerea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, la 
înfăptuirea programului au fost an
gajate colective de specialiști din 
unități de cercetare, invățăminf și 
producție, materializlndu-se o con
cepție unitară , și modernă de extin
dere a bazei energetice, in strînsă 
legătură cu dezvoltarea forțelor de 
producție din tara noastră — con
cepție care dealtfel caracterizează 
întreaga politică a partidului in do
meniul științei și tehnologiei.

Pentru asigurarea bazei materiale 
și a altor condiții necesare realizării 
obiectivelor acestui program a fost 
creat un institut de cercetări pentru 
energia chimică și biochimică, în ca
drul Institutului central de chimie. 
Este un exemplu elocvent care pune 
în evidență atenția deosebită ce se 
acordă in țara noastră problemelor 
legate de valorificarea resurselor 
neconventionale de energie. De ase
menea. pe baza hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 31 martie privind 
creșterea aportului surselor noi și re- 
folosibile, Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, împreună cu 
Ministerul Aprovizionării și Comi
tetul de Stat al Planificării au între
prins o serie de acțiuni care permit 
economisirea a peste 500 000 tone 
combustibil convențional, pentru 
atingerea acestui obiectiv urmind a 
șe instala in 1982 și in anul viitor 
noi capacități de producere a ener
giei. .

Planul pe acest an prevede 
punerea în funcțiune a unor 
astfel de capacități de producție 
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echivalente cu peste 200 000 tone 
combustibil convențional, din 
care aproape o treime o consti
tuie energia recuperată din gaze 
fierbinți, iar restul — energia 
geotermală. energia solară, ener
gia vintului, biogazul din nămo
luri, din deșeuri urbane și in
dustriale, Ia care se adaugă ener
gia electrică furnizată de micro- 
hidrocenirale.

Realizarea în cele mai bune condi
ții a sarcinilor de plan din acest do
meniu constituie o inaltă îndatorire 
profesională și patriotică. Specialiștii, 
toți oamenii muncii sint chemați să 
acționeze în spiritul imperativului 
gospodăririi și economisirii petrolului, 
gazelor și cărbunilor, pretutindeni 
unde acestea pot fi înlocuite prin 
aplicarea celor mai eficiente soluții 
de utilizare a resurselor energetice 
neconvenționale. Evident, nu ne mai 
putem permite — și acest lucru este 
recunoscut și de țări cu resurse ener
getice mai bogate — să ignorăm fap
tul că apa geotermală poate fi utili
zată in diverse domenii de activitate, 
că energia solară constituie o imensă 
și inepuizabilă sursă naturală de 
energie, că biogazul poate acoperi 
cerințe imediate de combustibili, că 
energia vintului — folosită din tim
puri străvechi — poate și trebuie să 
revină în actualitate.

Este, desigur, pozitiv faptul că 
pentru punerea in valoare a resurse
lor neconventionale de energie s-au 
angajat zeci de unități de cercetare, 
oameni de știință, cadre didactice, 
specialiști din întreprinderi și din 
unități agricole, găsind pină acum o 
serie de soluții valoroase. Din păca
te, aplicarea lor se face incă la o 
scară redusă. Pentru îndeplinirea 
sarcinilor complexe din acest dome
niu sint necesare eforturi mai susți
nute și urmărirea cu perseverență a 
realizării obiectivelor prevăzute in 
plan de către fiecare colectiv, in spi
ritul deplinei responsabilități față de 
îndatoririle ce ii revin din programul 
de valorificare a resurselor energetice 
neconventionale.

Ca urmare a preocupărilor 
cercetării științifice, au fost 
elaborate noi tehnologii — apli
cații ale energiei solare, geo
termale, eoliene și valorificării 
ele energie din biomasă, dar 
care trebuie să fie urmărite cu 
mai multă atenție in vederea 
extinderii lor în procese tehno
logice industriale sau la obiec
tive social-economice.

în consfătuirile de lucru pe aceste 
teme, organizate in cursul acestui an 
în diferitq județe ale țării, specia
liștii au făcut rodnice schimburi de 
experiență, au evidențiat multiplele 
forme și posibilități de utilizare a re
surselor energetice neconventionale. 
au propus măsuri concrete de îmbu
nătățire a randamentelor instalațiilor 
realizate prin concepție proprie. Cu 
toate acestea, multe din soluțiile teh
nice preconizate și din instalațiile rea
lizate își fac loc încă timid în unități 
industriale și agricole. Bunăoară, în 
actualele condiții s-a dovedit că este 
o risipă folosirea combustibililor cla
sici — petrol, cărbuni, gaze — pentru 
obținerea unor temperaturi de 
60—80° C și chiar mai ridicate, care 
se pot realiza cu ajutorul energiilor 
neconvenționale.

Specialiștii -depistează tot mai mul
te unități care pot utiliza, cu deplin 
succes, energiile neconventionale, cu 
condiția ca toți posibilii beneficiari
(Continuare în pag. a V-a>

La întrevederea cu primul ministru al Maîayeziei In timpul vizitei protocolare
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
_____________________________  9 «5 £

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, ÎN MALAYEZIA

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu, președintele 
Republicii Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ccaușescu, a efectuat o vi
zită oficială de prietenie în Malayezia, în 
perioada 25—27 noiembrie 1982, Ia invitația 
Maiestății Sale Sultan Haji Ahmad Shall 
Ibni Al Marhum Sultan Abu Bakar 
Mu’Adzam Shah, Yang di Pertuan Agong, 
suveranul tării, și a reginei Malayeziei, 
Raja Permaisuri Agong,

Ceremonia oficială a primirii inaltilor 
oaspeți români a avut Ioc în Piața Parla
mentului. La ceremonie au participat mem
brii guvernului malayezian, alte persoane 
oficiale, precum și șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Kuala Lumpur.

Președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu,. și tova
rășa Elena Ceaușescu au fost primiți cu 
deosebită cordialitate de suveranul Malaye
ziei, împreună cu regina. Ia Palatul Regal.

■ în cursul intilnirii a avut Ioc ceremonia 
oficială a schimbului de decorații. To
varășului Nicolae Ceaușescu i-a fost confe
rită de către suveranul malayezian cea mai 
înaltă decorație a Malayeziei, ordinul 
„Darjah Utama Sri Makhota Negara" 
(D.M.N.), iar tovarășei Elena Ceaușescu i-a 
fost conferit ordinul „Darjah Sri Maharaja 
Manku Negara" (S.M.N.). La rindul său, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a conferit 
suveranului malayezian ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România", clasa I, 
cu eșarfă, iar reginei ordinul „Tudor Vla- 
dimirescu", clasa I, cu eșarfă.

Maiestățile lor, suveranul și regina Ma
layeziei, au făcut o vizită protocolară, de 
răspuns, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste România, 
și tovarășei Elena Ceaușescu, la reședința 
oficială rezervată inaltilor oaspeți români, 
la Kuala Lumpur.

în cursul vizitei, președintele Nicolae 
Ceaușescu a depus o coroană de flori la 
Monumentul national. în onoarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost oferit un dineu oficial de 
către suveranul Malayeziei și regină.

Pe întreaga durată a vizitei in Malayezia, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au bucurat de o primire 
cordială, deosebit de caldă, care reprezintă 
o expresie a sentimentelor de strînsă prie
tenie și stimă reciprocă statornicite între 
cele două tari și popoare.

Președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut 
convorbiri oficiale cu primul ministru 
al Malayeziei, Datuk Sri Dr. Mahathir 
Mohamad, Ia care au participat, din partea 
română, tovarășa Elena Ceaușescu, prim 
viceprim-ministru al guvernului, tovarășii 
Ion M. Nicolae, viceprim-ministru. Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

DECLARAȚI E COMUNĂ
La convorbiri au participat, de asemenea, 

din partea malayeziană, viceprim-minislrul 
Datuk Musa Uitam, ministrul de externe 
Tan Sri Ghazali Shafie, ministrul energiei, 
poștelor și telecomunicațiilor Datuk Leo 
Moggie, ministrul comerțului și industriei 
Tengku Ahmad Rithauddeen, ministrul 
transporturilor Datuk Lee San Choon.

în cursul convorbirilor, desfășurate într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere reci
procă, a avut loc o analiză aprofundată a 
stadiului actual și perspectivelor dezvoltării 
raporturilor bilaterale și s-a procedat la un 
amplu schimb de vederi cu privire la unele 
probleme majore ale vieții internaționale, 
de interes comun.

Președintele României și primul ministru 
al Malayeziei au reafirmat, în cursul con
vorbirilor, atașamentul țărilor lor față de 
respectarea strictă în raporturile dintre 
state a principiilor deplinei egalități în 
drepturi, independenței și suveranității na
ționale, integrității teritoriale, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului re
ciproc. Totodată, a fost subliniată hotărârea 
celor două țări de a promova, în continuare, 
dezvoltarea raporturilor lor bilaterale pe 
baza acestor principii.

Cele două părți și-au exprimat satisfacția 
în legătură cu dezvoltarea continuă a ra
porturilor de prietenie și conlucrare fruc
tuoasă dintre Republica Socialistă România 
și Malayezia pe plan politic, economic, co
mercial, științific, cultural și în alte domenii 
de interes comun. în același timp, pre
ședintele României și primul ministru al 
Malayeziei au reafirmat hotărîrea lor de a 
intensifica și lărgi cooperarea dintre cele 
două țări, îndeosebi prin participarea la 
realizarea în comun a unor proiecte și pro
grame economice incluse în planurile lor 
naționale de dezvoltare.

De asemenea, președintele României și 
primul ministru al Malayeziei au căzut de 
acord să fie intensificate .eforturile în ve
derea asigurării creșterii volumului schim
burilor comerciale dintre țările lor și au 
convenit să fie, in continuare, analizate po
sibilitățile pentru ca o parte a acestor 
schimburi să se desfășoare pe baza unor 
aranjamente de livrări reciproce de măr
furi, în contrapartidă.

Cu acest prilej, cele două părți au 
reamintit că Acordul comercial, Acordul de 
cooperare economică și tehnică și Acordul 
de cooperare științifică și culturală, con
venite, in ultimii ani, intre cele două țări 
constituie o bază importantă pentru inten
sificarea colaborării dintre ele, contribuind 
ia realizarea unor programe comune de lu
cru, de interes reciproc.

Din dorința de a asigura consolidarea, în 
continuare, a raporturilor dintre România 
și Malayezia, în timpul vizitei președinte
lui Nicolae Ceaușescu la Kuala Lumpur au 

fost semnate următoarele acorduri intergu- 
vernamentaie :

— Acordul de cooperare în domeniul 
transporturilor aeriene ;

— Acordul privind evitarea dublei im
puneri ;

— Acordul pentru garantarea reciprocă a 
investițiilor.

Abordind problemele majore ale lumii 
contemporane, președintele României și pri
mul ministru al Malayeziei și-au exprimat 
profunda îngrijorare în legătură cu tensiu
nea existentă in viata internațională, ca 
urmare a situațiilor de criză și conflict din 
diferite părți ale lumii, a tendințelor de 
intervenție și interferență în treburile in
terne ale altor state, a utilizării forței sau 
a amenințării cu forța de către cei puter
nici împotriva celor slabi din punct de ve
dere militar, a continuării politicii de îm
părțire a lumii în zone de dominație și in-’ 
fluență, a escaladării primejdioase a cursei 
înarmărilor, a lipsei de progrese semnifica
tive în soluționarea problemelor țărilor in 
curs de dezvoltare, a înrăutățirii situației 
economice internaționale, a prelungirii ac
tualei recesiuni mondiale. Subliniind că 
această situație deosebit de încordată ame
nință pacea și securitatea în întreaga lume, 
președintele României și primul ministru al 
Malayeziei au scos în evidență marea res
ponsabilitate care revine tuturor statelor, 
conducătorilor lor, pentru depășirea actualei 
stări de lucruri, prin luarea de măsuri ener
gice de natură să prevină și să oprească 
înrăutățirea vieții internaționale.

Șeful statului român și primul ministru 
malayezian și-au reafirmat hotărîrea de a 
conlucra tot mai sirins pentru a contribui 
Ia eforturile care se fac în vederea regle
mentării pe cale pașnică a conflictelor din
tre state, ca și a celorlalte mari probleme 
care confruntă lumea contemporană. Tot
odată, reliefînd necesitatea unei participări 
active și egale a tuturor statelor Ia viața* 
internațională, indiferent de mărimea lor 
sau de sistemul politic și social, ambele 
părți s-au pronunțat pentru democratizarea 
relațiilor dintre state, pentru însănătoșirea 
climatului politic actual, pentru asigurarea 
păcii și securității mondiale, in interesul 
tuturor națiunilor lumii.

Primul ministru al Malayeziei a făcut șe
fului statului român o prezentare a evolu
ției situației din Asia de sud-est, in special 
în legătură cu situația din Kampuchia. 
Părțile s-au pronunțat în favoarea regle
mentării urgente a acestei probleme exclu
siv prin negocieri, cu participarea tuturor 
părților interesate, în conformitate cu prin
cipiile fundamentale ale Cariei O.N.U. A 
fost subliniată necesitatea unei soluții po
litice cuprinzătoare a problemei kampu- 
chiene, pe baza retragerii complete a tutu
ror forțelor străine din această țară, pentru 
a se permite poporului kampuchian să-și 

hotărască de sine stătător viitorul, fără nici 
o intervenție din exterior.

Cu privire Ia situația din Orientul Mijlo
ciu, cele două părți și-au exprimat profunda 
lor îngrijorare față de escaladarea crizei in 
regiune, îndeosebi ca urmare a agresiunii 
militare și a ocupării de către Israel a Li
banului, precum și a masacrării brutale a 
refugiaților palestinieni care trăiesc în 
această țară.

Președintele României și primul ministru 
al Malayeziei au reafirmat poziția țărilor 
lor in favoarea realizării unei păci globale, 
juste și durabile in Orientul Mijlociu, pe 
baza retragerii complete a Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate in 1967, in
clusiv din Ierusalimul de răsărit, și pe re
cunoașterea drepturilor naționale ale po
porului palestinian, inclusiv a dreptului său' 
Ia autodeterminare și la constituirea unui 
stat propriu, independent, sub conducerea 
singurului său reprezentant legitim, Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei. Părțile 
au reafirmat convingerea lor că si
tuația din Orientul Mijlociu nu poate fi 
soluționată decît prin luarea deplină in 
considerație a problemei palestiniene care 
constituie elementul central al conflictului 
din zonă și au subliniat necesitatea ca 
O.E.P. să participe Ia toate negocierile re
feritoare la realizarea unei reglementări 
globale, drepte și trainice în regiune.

Cele două părți au reamintit că țările lor 
au condamnat cu toată fermitatea acțiunile 
agresive militare ale Israelului în Liban, ca 
și uciderea violentă a refugiaților palesti
nieni din tabere de la Beirut. Ele s-au 
pronunțat pentru retragerea totală a trupe
lor israeliene din Liban, pentru asigura
rea independenței, suveranității naționale și 
integrității teritoriale, liniștii și pășii acestei 
țări. Totodată, a fost subliniată necesitatea 
intensificării eforturilor comunității interna
ționale pentru a determina încetarea ac
țiunilor agresive ale Israelului în Liban.

Șeful statului român și primul ministru 
malayezian și-au exprimat profunda îngri
jorare în legătură cu continuarea conflictu
lui dintre Irak și Iran. Ei s-au pronunțat 
pentru încetarea imediată a ostilităților mi
litare dintre cele două țări, pentru a se 
ajunge cit mai urgent -posibil Ia reglementa
rea pașnică a disputei dintre ele, prin ne
gocieri, pentru restabilirea relațiilor de 
bună vecinătate dintre Irak și Iran.

Președintele Republicii Socialiste Româ
nia l-a informat Pe primul ministru ma
layezian în legătură cu situația din Europa. 
Cele două părți au subliniat pericolele care 
rezultă ca urmare a acumulărilor uriașe de 
arme convenționale și nucleare in Europa, 
unde se află față în față cele mai puternice 
blocuri militare. De aceea, ambele părți au 
subliniat importanța realizării unui dialog 
constructiv în cadrul negocierilor care au 
loo în această privință, a creării unei at

mosfere de încredere care să conducă la edi
ficarea securității și adincirea cooperării pe 
continent. In această direcție, ei au eviden
țiat necesitatea încheierii cu succes a ac
tualei reuniuni de la Madrid, considerind 
că este deosebit de important să se asigure 
continuitatea procesului început la Helsinki, 
ceea ce este de natură să contribuie la re
laxarea tensiunii, atît în Europa, cit și in 
întreaga lume. Cu privire la zona Balcani
lor. cele două părți au subliniat importanța 
soluționării tuturor problemelor care mai e- 
xistă între statele .din această regiune, ex
clusiv pe cale pașnică, pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a conviețuirii paș
nice, fără arme nucleare.

Președintele României și primul ministru 
al Malayeziei și-au exprimat profunda pre
ocupare față de continuarea ’ intr-un ritm 
fără precedent a cursei înarmărilor și au 
subliniat necesitatea adoptării unor măsuri 
concrete de dezarmare generală și, în pri
mul rînd, de dezarmare nucleară, pentru a 
se ajunge la oprirea înarmărilor, astfel incit 
considerabilele resurse materiale, financiare 
și umane utilizate în acest domeniu să fie 
eliberate și puse în slujba dezvoltării eco
nomice, in primul rînd a țărilor în curs de 
dezvoltare. Aceasta ar contribui atît la însă
nătoșirea situației economice mondiale, cit 
și Ia întărirea pozițiilor țărilor în curs de 
dezvoltare in relațiile economice Interna
ționale.

Șeful statului român și șeful guvernului 
malayezian au avut un schimb larg de pă
reri privind situația economică internațio
nală actuală. Cele două părți au subliniat cu 
mare îngrijorare continua deteriorare a eco
nomiei mondiale și lipsa de progrese pe ca
lea edificării noii ordini economice interna
ționale, ceea ce afectează negativ poziția 
țărilor în curs de dezvoltare și creează 
obstacole in calea cooperării economice in
ternaționale. Totodată, a fosț subliniat cu 
regret faptul că unele țări dczyoltate, care 
puteau să-și aducă o contribuție la amelio
rarea situației economice mondiale, nu au 
acționat în această direcție. Cele două părți 
s-au pronunțat pentru lansarea do urgență 
a negocierilor globale în cadrul O.N.U., în 
scopul realizării de progrese în ceea ce pri
vește noua ordine economică internațională 
și au subliniat că trebuie făcut totul pentru 
realizarea acestui obiectiv major al contem
poraneității.

In același timp, ambele părți au subliniat 
importanța deosebită pe care țările lor o 
acordă amplificării și consolidării cooperării 
dintre țările in curs de dezvoltare pe plan 
econc 'ic și au reliefat posibilitățile largi 
care i :lă în acest domeniu.

Pre; intele României și primul minis
tru al alayeziei au relevat eforturile im
portau. și contribuția țărilor membre 
ASEAN la dezvoltarea cooperării dintre ele, 
precum și cu alte state. Părțile au apreciat 
că activitatea țărilor ASEAN este de na
tură să ducă la promovarea păcii și stabili
tății în Asia de sud-est, cu implicații pozi
tive in afara zonei, precum și Ia realizarea 
unei zone a păcii, libertății și neutralității 
în această parte a lumii.

Șeful statului român și primul ministru 
malayezian au reliefat importanța rolului 
pe care trebuie să îl joace O.N.U. in 
reglementarea disputelor dintre state. Ei 
s-au pronunțat in favoarea luării unor mă
suri ferme de către comunitatea internațio
nală pentru creșterea încrederii în organiza
ția mondială, pentru sporirea responsabili
tății O.N.U. în eforturile care sint întreprin
se în vederea menținerii păcii și securității 
în întreaga lume. Totodată, cele două părți 
s-au pronunțat pentru sporirea rolului țări
lor în curs de dezvoltare, al statelor neali
niate, al țărilor mici și mijlocii in viața in
ternațională, in reglementarea pașnică a 
problemelor complexe cu care este confrun
tată omenirea.

Pornind de la interesele comune și de la 
pozițiile similare ale țărilor lor în numeroa
se probleme ale lumii contemporane, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și primul mi
nistru Datuk Sri Dr. Mahathir Mohamad au 
convenit să fie intensificate consultările și 
cooperarea dintre România și Malayezia în 
cadrul O.N.U., al „Grupului celor 77", al ță
rilor in curs de dezvoltare, al statelor neali
niate și în alte forumuri internaționale, în 
scopul consolidării păcii, al reglementării 
pașnice a disputelor dintre state, al realiză
rii dezarmării și, in primul rind, a dezarmă
rii nucleare, al edificării noii ordini econo
mice internaționale, al promovării coope
rării, prieteniei și ințelegcrii intre națiuni.

Președintele Republicii Socialiste Româ
nia și primul ministru al Malayeziei și-au 
exprimat profunda satisfacție față dc rezul
tatele fructuoase obținute și înțelegerile 
realizate în cursul dialogului la cel uni 
înalț nivel care a avut loc la Kuala L< '• 
pur. Cei doi conducători și-au exprii .at 
convingerea lor că această vizită se înscrie 
ca o contribuție deosebită Ia consolidarea, 
în continuare, a legăturilor de strînsă priete
nie și cooperare dintre cele două țări, con
ferind durabilitate, stabilitate și dinamism 
conlucrării dintre ele, în interesul popoare
lor român și malayezian, al cauzei generale! 
a păcii, progresului și bunăstării in Întrea
ga lume.

Președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au adresat calde 
mulțumiri Maiestăților Lor suveranul Maia- 
yeziei și reginei, primului ministru Datuk 
Sri Dr. Mahathir Mohamad și doamnei Da- 
tin Seri Dr. Siti Hasmah, ca și guvernului 
și poporului malayezian, pentru amabila 
ospitalitate și primirea prietenească ce le-au 
fost rezervate în cursul vizitei făcute la 
Kuala Lumpur.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu au adresat Maiestăți
lor Lor suveranul Malayeziei și reginei, pre
cum și primului ministru Datuk Sri Dr. Ma
hathir Mohamad invitația de a efectua vi
zite oficiale, de prietenie, în România. In
vitațiile au fost acceptate cu plăcere, datele 
vizitelor urmind a fi stabilite ulterior, pe 
canale diplomatice.

Kuala Lumpur, 27 noiembrie 1982
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Exportul - integral rea bat de fiecare întreprindere 3
într-un articol publicat in ziarul 

„Scinteia" in primăvara acestui an 
erau prezentate eforturile colectivu-’ 
lui Combinatului chimic din Rimnicu 
Vîlcea pentru a asigura un bun de
maraj activității de export. Rezulta
tele obținute in acest domeniu la în
ceput de an erau promițătoare, an
gajamentul asumat de harnicii mun
citori și specialiști ai unității vil- 
cene, de a depăși sarcinile Ia export 
pe anul 1982 cu 100 milioane lei, 
avind toate premisele să se îndepli
nească. Ne-am aflat din nou zilele 
trecute în mijlocul acestui colectiv — 
situat pe locul doi în întrecerea so
cialistă între unitățile din ramură, 
după 10 luni din acest an. O primă 
informație : la 15 noiembrie a fost 
raportată realizarea integrală a pla
nului la export pe acest an, ceea ce 
dă posibilitatea ca, pină la sfirșitul 
lunii decembrie, să se livreze supli
mentar partenerilor externi produse 
în valoare de 140 milioane lei. Așa
dar, angajamentul va fi nu numai 
respectat, ci și depășit.

— Pentru noi nu este atît de im
portant că am depășit sarcinile la 
export, cît faptul că am reușit să 
sporim eficienta acestei activități — 
ne spune ing. Iosif Catană, director 
comercial al combinatului. Astfel, la 
marea majoritate a produselor noas
tre, valorificate pe relația devize li
bere, asigurăm cursuri de revenire cu 
1—5 lei pe dolar mai avantajoase de
cît nivelul planificat.

— întrucît produsele chimice — și 
produsele pe care le fabricați și vin- 
deți la export nu fac excepție — sint 
in general „energointensive" se pune 
în mod firesc întrebarea : este avan
tajos să consumați resurse energe
tice, aduse în parte din -import, 
pentru a realiza produse pe care să 
le exportați ?

— Bineînțeles că este avantajos. 
Am să vă prezint citeva calcule. 
Bunăoară, dacă socotim în dolari cos
tul cantității de energie primară con
sumată pentru a fabrica o tonă de 
produse, valoarea acesteia sporește 
de două ori prin vînzarea la export 
a sodei caustice și de cinci ori în ca
zul policlorurii de vinii. Acest plus de 
valoare este dat de munca vie și ma
terializată a muncitorilor și specia
liștilor noștri și din alte unități care 
ne furnizează o serie de materii pri
me și mijloacele tehnice necesare. 
Ca să fiu și mai concret, luînd în 
considerare, de exemplu, cantitatea 
de sodă caustică vîndută suplimentar 
în acest an pe relația devize libere, 
diferența între valoarea acesteia și 
costul energiei primare incorporate, 
calculate in dolari, este de 2,5 mili
oane de dolari. Acesta este aportul 
valutar al cantității de energie pri
mară pe care am investit-o în reali
zarea producției respective.

Firește, pentru a valorifica cît mai 
bine materia primă, energia, munca 
înglobate în produsele destinate la 
export, esențială este activitatea care 
se desfășoară în secțiile de produc
ție. Din acest punct de vedere, cuvîn- 
tui dc ordine al fabricației in toate 
secțiile și uzinele combinatului este 
calitatea. Dialogul purtat cu opera-

nologiile sînt puse la punct, iar pen
tru a asigura calitatea producției nu 
trebuie decît să respectăm noi. la 
locul nostru de muncă, cu cea mai 
mare strictețe, disciplina tehnologică.

— Și. totuși, in ce măsură conside
rați că dv„ operatorii chimiști. puteți 
influența producția pentru export ?

— în măsura în care putem influ-

abuzînd chiar de termeni tehnici, 
pentru a ne explica preocupările cer
cetătorilor și specialiștilor din com
binat pentru înlocuirea agenților de 
suspensie, procurați din import, cu 
alte substanțe fabricate in țară. In
terlocutorul se bucura evident de 
reușita rezolvării acestei probleme, cu 
atît mai mult cu cit eă. implica o

LA COMBINATUL CHIMIC DIN RÎMNICU VÎLCEACalitatea și eficiența producției pentru export- o problemă de răspundere muncitorească

torul chimist Emil Țugneanu. de la 
secția oxo-alcooli, este edificator în 
această privință :

— Cum asigurați calitatea nece
sară produselor de export?

— Noi nu facem nici o distincție 
între produsele destinate exportului 
și pieței interne. Nici n-am avea 
cum. pentru că întreaga producție se 
realizează pe aceleașj instalații, in 
cadrul acelorași procese tehnologice. 
Deci important este să fabricăm con
stant produse de cea mai inaltă cali
tate. Instalațiile sint bine întreținute 
și funcționează corespunzător, teh-

ența direct eficiența producției în 
general. In această privință avem 
noi, operatorii chimiști, „secretele" 
noastre, legate mai ales de faptul că 
printr-o conducere atentă, corectă a 
proceselor tehnologice, prin exploa
tarea și întreținerea judicioasă a in
stalațiilor putem asigura consumuri 
materiale și energetice minime, care 
permit reducerea costurilor și spo
rirea beneficiilor.

Care este aportul specialiștilor In 
acest domeniu ? Inginerul Grigore 
Arnăutu, de Ia secția policlorură de 
vinii, ne-a vorbit timp îndelungat,

restricție foarte drastică : produsul 
fabricat cu agenți de suspensie in
digeni să aibă aceiași parametri ca
litativi ca înainte. Tot în contexul 
eforturilor pentru calitate ne-a fost 
prezentată realizarea colectivului din 
care au făcut parte maistrul mecanic 
Eugen Tănase, lăcătușii Vasile Bo
țea, Alexandru Constantinescu și Va
sile Ursa : in locul filtrelor cu saci 
pentru reținerea pulberii de P.V.C. 
— soluție care nu dădea rezultate, 
influențînd negativ calitatea produc
ției — a fost conceput și creat un 
alt sistem de captare mai eficient, 
mai suplu, mai ușor de manevrat.

Am reținut faptele de mai sus cu 
titlu de exemplu pentru că. practic, 
la toate locurile de muncă pot fi con
semnate asemenea realizări, am in- 
tilnit același mod de a gindi și a ac
ționa.

Revenim la activitatea comercială 
propriu-zisă. Cei care muncesc în a- 
cest sector au drept deviză : „Să fii 
mereu atent Ia piața externă, să pro
duci nu numai ceea ce poți, ci și ceea 
ce se cere 1“ Directorul I. Catană, că
ruia i-am solicitat să exemplifice 
cum se aplică această deviză de 
muncă, ne-a relatat că spre sfirșitul 
lunii octombrie un reprezentant al 
firmei „Indopacific" din India a soli
citat livrarea, peste prevederile con
tractuale, a 5 000 tone policlorură de 
vinii. „Am analizat operativ posibi
litățile noastre și am dat în timp util 
răspuns afirmativ acestei cereri. 
Acum marfa este deja încărcată pe 
vapor". Acesta este un episod, dar 
referindu-ne la strategia de ansam
blu a exportului pe acest an. se ob
servă că, în general, contractele în
cheiate cu partenerii străini prevăd 
livrarea unor produse care au un 
preț avantajos, mai mare, pe piețele 
externe decît al produselor așa-zise 
„tradiționale". Mai mult decît atit. 
și-au găsit valorificare la export 
chiar reziduuri de P.V.C. care se 
aruncau la haldă. După cum, atunci 
cind din lipsa unor materii prime nu 
s-au putut fabrica unele sortimente 
planificate a fi oferite la export pe 
anumite piețe, ,s-au depus eforturi 
pentru a se produce și livra altele, 
astfel ca prevederile la export să fie 
îndeplinite.

în prezent, activitatea combinatu
lui vîlcean în acest domeniu este în
dreptată in două direcții principale. 
Prima, fără îndoială, încheierea aces
tui an cu rezultate cit mai bune Ia 
export. A doua : asigurarea condiții
lor optime atit în privința produc
ției, cît și din punct de vedere co
mercial pentru exportul din anul 
1983, an în care sarcinile sînt cu 62 
la sută mai mari decit in acest an. 
Printre măsurile adoptate pină acum 
am reținut cele privind oferirea la 
export a unor sortimente diversifi
cate. cum sînt sorturile de policlo
rură de vinii fonoabsorbant.ă sau de 
uz medical, precum și livrarea unor 
cantități mai mari de sodă caustică 
solidificată, solicitată pe piața exter
nă, deci cu valorificare mai avanta
joasă. Totodată, se depun eforturi 
pentru a se asigura „ieșirea" pe pia
ța externă a unor noi produse, com
petitive.

Ion STANCIU 
Corneliu CARLAN

Au îndeplinit planul anualDouă întreprinderi din județul Argeș
Colectivele de mun

că din unitățile econo
mice ale județului Ar
geș intimpină Confe
rința Națională a 
partidului cu realizări 
deosebite în activita
tea de export. La în
treprinderea de porțe
lan din Curtea de Ar

geș, de exemplu, pla
nul la export a fost 
îndeplinit cu 4 luni 
mai devreme, în timp 
ce livrările la fondul 
pieței au fost depășite 
cu aproape 15 pro
cente. De asemenea, 
planul la export a fost 
îndeplinit pe data deîntreprinderea „23 August4*

Acționind cu hotă- 
rire pentru ridicarea 
necontenită a parame
trilor tehnico-func- 
ționali și calitativi ai 
produselor, colectivul 
întreprinderii „23 Au
gust" din Satu Mare 
a realizat. înainte de 
termen. prevederile 
planului anual la ex
port. Intre altele, nu
mai in Franța au fost

livrate pină acum 
47 000 de mașini de 
gătit cu gaze (in 9 ti
puri de modele și cu
lori), 25 000 de mașini 
de gătit tip „Olimpia" 
in R. P. Ungară, alte 
cantități importante 
de produse în Austra
lia și unele state 
din Orientul Mijlociu. 
Prin măsurile tehni- 
co-organizatorice lua-

18 noiembrie și de co
lectivul întreprinderii 
de motoare electrice 
din Pitești, aici esti- 
mindu-se, pină la fi
nele anului, o depă
șire de peste 16 mili
oane lei la acest indi
cator. (Gheorghe Cîr- 
stea).Satu Mare
te, pină la finele anu
lui întreprinderea va 
depăși cu 20 la sută 
prevederile planului 
anual la export, li
vrând suplimentar pes
te 10 400 de mașini de 
gătit cu gaze. 19 400 de 
sobe de încălzit Super 
1 și Super 2 clienților 
de peste hotare. (Oc- 
tav Grumeza).întreprinderea județeană pentru producție industrială Dorohoi

Unitate care valo
rifică pe piețele ex
terne ogamă largă 
de covodre țărănești, 
ceramică, mobilier 
sculptat șl altele. în
treprinderea județea
nă pentru producție

industrială Dorohoi a 
raportat îndeplinirea 
sarcinilor anuale la 
export cu peste o lună 
și jumătate mai de
vreme. în recenta a- 
dunare generală a oa
menilor muncii, co

lectivul întreprinde
rii s-a angajat ca in 
anul viitor să livreze 
partenerilor externi 
cu 67 la sută mai 
multe mărfuri față de 
anul curent. (Silves
tri Ailenei).Livrări

© întreprinderea de 
produse electrotehnice 
Bistrița, unitatea cu 
cea mai mare pondere 
in economia județului 
Bistrița-Năsăud. a în
deplinit și depășit 
substanțial sarcinile 
de plan la export. Pi
nă la jumătatea lunii 
decembrie vor fi ex
pediate beneficiarilor 
străini toate produse
le contractate la ex
port pentru 1982 ; tot
odată a început să se 
constituie fondul de 
marfă destinat expor
tului ' pentru anul 
viitor. Numărul țări
lor în care se exportă 
produsele tinerei uni
tăți a ajuns la 12, 
printre acestea figu- 
rind Iranul, Irakul, 
Uniunea Sovietică, 
R.P. Chineză. Elveția.

suplimentare la
Turcia. (Gheorghe Cri- 
jan).

® In raportul mun
citoresc dedicat Con
ferinței Naționale a 
partidului. colectivul 
de oameni ai muncii 
de la Combinatul de 
fibre artificiale din 
Brăila înscrie faptul 
că de la începutul 
acestui an produsele 
livrate Ia export de
pășesc pină acum cu 
24 milioane lei preve
derile de plan, unita
tea expediind partene
rilor externi. 300 tone 
celofibră și 200 tone 
fire tehnice viscoză. 
Tinînd seama de rit
mul intens de lucru, 
se apreciază eă în a- 
cest an planul de pro
ducție la export va fi 
substanțial depășit. 
(Corneliu Ifrim).

export
O In unitățile eco

nomice hunedorene cu 
plan la export se de
pun strădanii ca în
treaga producție des
tinată partenerilor ex
terni să fie realizată 
in termenele prevă
zute și de cea mai 
bună calitate. Proce- 
dînd astfel, in peri
oada care a trecut din 
acest an s-au livrat 
suplimentar produse 
la export in valoare 
de 28 milioane lei. In 
prezent. întreaga a- 
tenție este concen
trată spre îndeplini
rea în cele mai bune 
condiții a planului la 
export pe acest an și 
pregătirea producției 
anului viitor. (Sabin 
Cerbu).
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, ÎN MALAYEZIA

înaintea dineului oferit in onoarea înalților oaspeți româniDineu oferit în onoarea președinteluiNicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Si tovarășa Elena Ceaușescu au parti
cipat vineri Ia un dineu oferit în 
onoarea lor de primul ministru al 
Malayeziei, Datuk Sri Dr. Mahathir

Mohamad, și soția sa, Dr. Hasman 
Binti.

Au participat tovarășii Ion M. 
Nicolae, viceprlm-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe, alte persoane oficiale 
române.

Dineul a reunit membri al guver
nului, alți reprezentanți ai vieții pu
blice.

Desfășurat într-o atmosferă de cal
dă cordialitate, dineul s-a încheiat cu 
un reușit spectacol artistic oferit în 
onoarea înalților oaspeți români.Convorbiri oficiale intre președbtele Icoiae Ceausesco

mm Malaieziei.
(Urmare din pag. I)

In context a fost analizată și si
tuația din Asia de sud-est, din Ori
entul Mijlociu, din Africa. In acest 
cadru, s-a reafirmat necesitatea unei 
soluționări politice, a retragerii tutu
ror trupelor străine din Kampuchia, 
a reconcilierii naționale și a respec
tării dreptului poporului kampuchian 
de a-și rezolva singur problemele 
sale. Au fost abordate, de asemenea, 
problemele reuniunii de la Madrid, 
șeful statului român subliniind că se 
impun încheierea ei cu succes, convo
carea unei conferințe consacrate în
crederii și dezarmării pe continent, 
continuarea întilnirilor consacrate 
securității și cooperării, oprirea in
stalării de rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune, retragerea și dis
trugerea celor existente.

Este necesar ca statele europene — 
a subliniat președintele Nicolae 
Ceaușescu — să acționeze unitar, cu 
toate deosebirile existente între ele 
în ceea ce privește orînduirea lor 
socială și apartenența la grupări eco
nomice și militare, să întărească 
colaborarea și unitatea lor bazate pe 
egalitate și respect mutual, asigurin- 
du-se, astfel, pacea și înțelegerea pe 
continent și în lume.

A fost, de asemenea, reafirmată 
din nou importanța realizării unei 
înțelegeri intre toate statele din 
Balcani prin care să nu se admită 
armamentul nuclear și bazele mili
tare străine in regiune, pentru trans
formarea acesteia într-o zonă a co
laborării pașnice.

Evidențiindu-se că România și 
Malayezia au în viața internațională 
poziții identice sau foarte apropiate, 
a fost afirmată hotărîrea lor de a 
întări 'colaborarea în cadrul O.N.U. 
— căreia ii revine un rol deosebit în 
soluționarea marilor probleme ale 
lumii, precum și în grupul ..Celor 77“, 
în alte foruri internaționale.

Convorbirile au continuat, apoi, 
într-un cadru lărgit — cu participa
rea unor miniștri malayezieni. pre
cum și a unor persoane oficiale ro
mâne — și au avut ca obiect exami
narea stadiului actual al relațiilor bi
laterale. modul în care se dezvoltă 
raporturile româno-malayezlene, în
deosebi în sfera schimburilor econo
mice.

Au fost evidențiate progresele 
realizate în acest domeniu și s-a sub
liniat că potențialul economic și teh- 
nico-științific. în continuă creștere, 
al României și Malayeziei creează

condiții favorabile pentru dezvoltarea 
și mai puternică a colaborării 
și cooperării dintre țări, in con
diții de deplină egalitate și avan
taj reciproc. în mod deosebit, au fost 
relevate posibilitățile care există pen
tru dezvoltarea unei bune colaborări 
în domeniul industriei extractive, al 
petrolului și petrochimiei, al indus
triilor de mașini, transporturilor și in 
alte domenii de interes comun. De 
asemenea, au fost evidențiate posibi
litățile care există în ce privește ini
țierea și dezvoltarea unor acțiuni 
concrete de colaborare și cooperare 
pe tărîmul științei, învățămîntului, al 
formării cadrelor. în legătură cu toa
te acestea s-a indicat miniștrilor de 
resort, participant la convorbiri, să 
discute și să analizeze, în continuare, 
posibilitățile lărgirii și diversificării 
colaborării și cooperării economice, să 
stabilească modalități practice, efi
ciente, pentru punerea lor în valoare 
în condiții cît mai avantajoase pen
tru ambele țări. ,

De ambele părți s-a apreciat că 
promovarea largă a relațiilor româno- 
rhalayeziene slujește progresului și 
prosperității celor două țări și popoa
re și, în același timp, constituie o 
contribuție pozitivă la cauza 
derii, înțelegerii, colaborării 
între popoare.

, *In încheierea convorbirilor, 
zența președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu. precum și a primului mi
nistru al guvernului malayezian, Da
tuk Sri Dr. Mahathir Mohamad, a al
tor persoane oficiale române și ma- 
layeziene, Ion M. Nicolae, viceprim- 
ministru al guvernului, și Tan Sri 
Ghazali Shafie, ministrul afacerilor 
externe malayezian, au semnat Acor
dul de cooperare în domeniul trans
porturilor aeriene, Acordul privind 
evitarea dublei impuneri și Acordul 
pentru garantarea reciprocă- a inves
tițiilor.

destin
și păcii

în pre-

1 .■■
■■'.y /

Oaspefi ai orașului Kuala Lumpur
După încheierea 

dale, președintele 
și tovarășa Elena 
invitați de premierul malayezian să 
viziteze capitala țării.

Pe terasa palatului în care își are 
reședința guvernul, de unde se des
chide o largă vedere panoramică a

convorbirilor ofi- 
Nicolae Ceaușescu 

Ceaușescu au fost
acestui oraș, oaspeții români sint in
formați de primul ministru, de alte 
oficialități despre unele aspecte ale 
dezvoltării capitalei Malayeziei. Ex
plicațiile primite, precum și vizitarea 
orașului și a unor zone din împreju
rimile sale, inclusiv a unor plantații 
de cauciuc, evidențiază prefacerile

prin care a trecut 
cadrul programului 
termen lung lansat 
politica economică 
Vechiul oraș a devenit astăzi o parte 
a acestui mare centru in care predo
mină construcțiile moderne, cartiere
le noi, arterele largi, toate alcătuind

capitala tării in 
de dezvoltare pe 
in 1981 — „Noua 
a Malayeziei11.

un decor urbanistic impresionant.
în timpul vizitării orașului- Kuala 

Lumpur, lo.cuitorii, care au manifes
tat un larg interes pentru prezența 
înalților soli români, au făcut, pre
tutindeni o caldă manifestare: de 
simpatie și stimă solilor poporului 
român.

INTILNIRI LUCRU
Tovarășul Ion M. Nicolae. vice

prim-ministru al guvernului, s-a în- 
tilr.it. in cursul zilei de 26 noiembrie 
1982. cu ministrul industriei și co
met tului din Malayezia și cu pre
ședintele „Petronas“-ului — agenție 
guvernamentală pentru exploatarea 
și prelucrarea petrolului și gazelor 
naturale. în cadrul convorbirilor s-au 
discutat probleme de cooperare eco
nomică in domeniul construcțiilor de 
mașini, petrolului și petrochimiei. De 
asemenea, au fost abordate proble
mele dezvoltării și diversificării li
vrărilor reciproce de produse.

■S|

...V

La Monumentul național din Kuala Lumpur

L

Depunerea unei coroane de flori

■ «

; ■ H

Si tovarășa Elena Ceaușescu 
vineri, un omagiu luptăto 
pentru cauza păcii și priet 
punind o coroană de flori 
mbntul național din Kuala 
înălțat în memoria acestora 
poporul malayezian.

Au participat tovarășii
Nicolae. viceprim-ministru al guver
nului. Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, alte persoane oficiale

Ion M.

c 
C

care însoțesc pe șeful statului român 
în vizita sa.

Președintele Ni< 
tovarășa Elena Ce 
ministrul Tan Sri 
șeful misiunii de 
lingă înalții oaspe
comandantul Forțelor naționale ale 
Marinei, de reprezentanții celorlalte 
arme, de alte oficialități.

Sosirea înalților oaspeți români 
este anunțată de către trompeții Re
gimentului regal malayezian cu un

1

de flori 
Nicolae 

moment 
intonea- 
iar dra- 

deastfpra

ilut de întimpinare și onoruri mi- 
tare.
După depunerea coroanei

3 către președintele 
eaușescu se păstrează un

de reculegere, în timp ce se 
ză ..Onorul la eroii căzuți“, 
pelul Malayeziei. înălțat 
monumentului, este coborit în bernă.

în încheierea ceremoniei, inalții 
câspeți români au primit din nou 
onoruri militare și au semnat in 
.Cartea de onoare.

tilr.it
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MURES
© Industria realizează astăzi o produc
ție anuală de aproape 30 miliarde lei 
© Baza egalității — dezvoltarea econo
mică și socială armonioasă a județului 
@ Aprobare deplină politicii de pace și 
cooperare a partidului și statului nostru

în deschiderea lucrărilor conferinței extraordinare 
a organizației județene de partid, din partea condu
cerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. a 
fost adresat de către tovarășul MIHAI GERE, 
membru supleant al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., participanților la conferință, tuturor 
oamenilor muncii, romani, maghiari și germani, un 
vibrant și revoluționar salut. în continuare s-a re
levat că, desfășurindu-se în pregătirea Conferinței 
Naționale a partidului — eveniment de o excepțio
nală însemnătate în viata întregului nostru popor — 
conferința organizației județene de partid Mureș este 
chemată să analizeze cu maximă răspundere și exi
gență comunistă sarcinile ce revin județului din ho- 
tăririle Congresului al XII-lea al partidului, din 
obiectivele puse în fața tuturor comuniștilor, a între
gului popor de secretarul general al partidului la ple
narele C.C. al P.C.R. din iunie și octombrie a.c. în acest 
sens, vorbitorul a arătat, între altele, că realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan impune organizațiilor 
de partid să acorde o atenție deosebită folosirii de
pline a capacităților de producție și spatiilor con
struite, îmbunătățirii activității de întreținere a uti
lajelor, recuperării rămînerilor în urmă la investiții, 
realizării integrale a sarcinilor de export, cultivării 
trăsăturilor omului nou, cimentării in continuare a 
prieteniei frățești, cu adînci rădăcini istorice, a oa
menilor muncii, români, maghiari, germani, de pe 
aceste meleaguri.

Situind în centrul atenției activitatea desfășurată 
de organele și organizațiile de partid, .de toți oa
menii muncii din industrie și agricultură pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce-i revin județului Mureș din 
planul unic de dezvoltare economico-socială a țării, 
darea de seamă prezentată de tovarășul Nicolae 
Vereș, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a relevat că. beneficiind, asemenea întregii 
țări, de un vast program de investiții, industria ju
dețului realizează astăzi o producție anuală de 
aproape 30 miliarde lei ; că în primul an al actua
lului cincinal, industria mureșeană a îndeplinit pla
nul producției marfă cu o depășire de 71 milioane 
lei, iar al producției nete — cu 141 milioane lei. Vor
bitorul a subliniat că, prin eforturi unite și susținute, 
planul producției nete a fost realizat, pe zece luni 
din acest an, in procent de 101.3 la sută, cu un spor 
de 93 milioane lei. iar cheltuielile materiale la o mie 
lei producție marfă au fost diminuate cu 7.8 lei. rea- 
lizind, la acest indicator, o economie de 123 milioane 
Iei. Prin introducerea în fabricație a unor tehnologii 
noi și a unor recuperatoare de energie și combustibil 
de înalt randament, tot în acest an industria jude
țului a economisit 47 000 MWh energie electrică și 
4,2 milioane mc gaze naturale.

în luările de cuvînt, participanții la dezbateri — 
muncitori, maiștri, ingineri, țărani cooperatori sau 
cadre de conducere din unități agricole, români, 
maghiari, germani — printre care tovarășii Te
odor Spineanu, maistru la Combinatul chimic din 
Tîrnăveni. Kiss Adalbert, directorul întreprinderii 
„Metalotehnica‘, din Tîrgu Mureș. Aurel Grama, 
maistru la întreprinderea „Republica" din Reghin, 
loan Zagon, primarul orașului Luduș. Szotyori 
Ernest, prim-vicepreședlnte al comitetului executiv 
al consiliului popular județean, au evidențiat căi, 
mijloace practice pentru înlăturarea neajunsurilor 
existente, pentru creșterea întregii activități econo
mice, prin mai buna valorificare a potențialului in
dustrial al județului, îndeplinirea la termen a pla
nului de investiții, mobilizarea maximă a forțelor 
în vederea realizării sarcinilor de creștere a produc
tivității muncii, concomitent cu reducerea consumu-; 
lui de energie, combustibil și materii prime. Alți 
vorbitori, printre care Gheorghe Duma, președintele 
C.A.P. Șăulia, Solyom Petru, director adjunct la 
direcția agricolă județeană. Alexandru Bugnaru. 
primarul orașului Reghin, au prezentat atit experiențe 
în obținerea unor recolte bogate, cît și sarcinile ce 
revin lucrătorilor din agricultură pentru folosirea 
rațională a pămîntului, organizarea temeinică a pro
ducției și a muncii.

Conferința extraordinară a organizației județene de 
partid a adoptat un program cuprinzător de măsuri, 
precum și mandatul încredințat delegaților la Confe
rința Națională a partidului.

în telegrama adoptată de participanții 
ta conferință adresată. C.C. al P.C.R., TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, se 
arată : „Dînd glas gindurilor și sentimen
telor celor peste 97 0(10 de comuniști, ale 
tuturor oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani, care trăiesc și mun
cesc înfrățiți pe aceste străbune meleaguri 
ale României socialiste — exprimăm, incă o 
dată, profunda noastră gratitudine, mul
țumire vie față de grija părintească a 
conducerii de partid și de stat, personal a 
dumneavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru ajutorul 
și îndrumarea permanentă de care ne 
bucurăm, pentru indicațiile prețioase pe 
care ni le dați, îndreptar și călăuză în 
întreaga noastră activitate. Avînd perma
nent in față strălucitul dumneavoastră 
exemplu de muncă și viață, de slujire 
fără preget a intereselor supreme ale 
partidului, țării și poporului, ne angajăm 
să luptăm cu dăruire și fermitate comu
nistă pentru înfăptuirea neabătută a poli
ticii interne și internaționale a partidului 
și statului nostru, a hotărîrilor pe care le 
va adopta marele forum al partidului, 
pentru continua înflorire a României pe 
calea edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintării spre co
munism".

NEAMȚ
w

® In 10 luni din acest an sarcinile de 
pian au fost depășite cu 300 milioane 
lei la producția netă ® în aceeași pe
rioadă, cheltuielile materiale de produc
ție au fost reduse cu peste 170 milioane 
iei © Necesitatea întăririi rolului condu

cător al organizațiilor de partid
în deschiderea lucrărilor conferinței, transmitted 

tuturor oamenilor muncii din județul Neamț un cald 
salut tovărășesc, revoluționar, din partea conducerii 
partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— salut pe care participanții l-au primit cu vibrantă 
însuflețire — tovarășul PAUL NICULESCU, membru 
ăl Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a 
subliniat orientările profund științifice adoptate 
de Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie, 
a reliefat importanța concentrării eforturilor tu
turor colectivelor de oameni ai muncii din județ 
pentru înfăptuirea sarcinilor din industrie, realizarea 
integrală și la termene a planului la export, redu
cerea consumului de energie și combustibil, pregă
tirea ta cele mai bune condiții a planului pe 1983, 
mai buna folosire a pămîntului și creșterea producției 
agricole în vederea înfăptuirii programului de auto- 
aprovizionare a populației. De asemenea, a eviden
țiat sarcinile deosebit de importante ce revin organe
lor și organizațiilor de partid pentru formarea omu
lui nou, pentru creșterea spiritului revoluționar și a 
responsabilității sociale a tuturor oamenilor muncii.

Reliefind succesele înregistrate, printre care depă
șirea in 10 luni din acest an a sarcinilor de plan la 
producția netă cu 300 milioane lei și reducerea chel
tuielilor materiale cu peste 170 milioane lei, precum și 
ritmul înalt de creștere a producției industriale și agri
cole, preocupările permanente pentru mai buna gospo
dărire și valorificare a materiilor prime și materiale
lor, a combustibililor și energiei^ în darea de seamă 
prezentată de tovarășul Gheorghe Manta, prim-secre
tar al Comitetului județean Neamț al P.C.R., s-au 
evidențiat, totodată, in spirit critic și autocritic. 

neajunsurile manifestate ta unele sectoare de activi
tate și unități economice, s-au formulat propuneri 
pentru perfecționarea muncii in toate domeniile de ac
tivitate. pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor 
mobilizatoare ale cincinalului calității și eficienței.

In cadrul discuțiilor, o serie de vorbitori, între care 
tovarășii Vasile Ștefan, maistru, secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea de țevi din Ro
man. Constantin Dospinescu. prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid Piatra Neamț, Gheorghe 
Țepeș, directorul Combinatului de fibre sintetice Să- 
vinești. s-au referit la acțiunile întreprinse și măsu
rile luate de colectivele de muncă pe care le repre
zintă penti'u realizarea integrală a planului la pro
ducția fizică, recuperarea restanțelor, respectarea tu
turor obligațiilor contractuale față de beneficiarii in
terni și partenerii externi, aplicarea fermă a princi
piilor noului mecanism economico-financiar. De ase
menea, în intervențiile lor, tovarășii Elisabeta Moise, 
secretar al comitetului de partid de la întreprinderea 
de tricotaje „8 Martie" din Piatra Neamț. Andrei 
Șoiot, secretarul comitetului de partid de la între
prinderea forestieră de exploatare și transport, au 
evidențiat eforturile făcute pentru folosirea cit 
mai deplină a capacităților de producție și valorifi
carea superioară a materiilor prime și materialelor, 
pentru reducerea continuă a consumurilor tehnolo
gice, îndeosebi a celor de energie electrică și ter
mică. Sporirea continuă a producției agricole, vege
tale și animaliere a constituit unul din principalele 
subiecte abordate în cadrul dezbaterilor. în interven
țiile lor, tovarășii Ion Dănceanu, președintele C.A.P. 
Moldoveni, Constantin Rusu. președintele C.U.A.S.C. 
Piatra Neamț, Vasile Bordeianu, directorul S.M.A. 
Păstrăveni. și alții au insistat asupra necesității spo
ririi potențialului productiv al pămintului. executării 
la timp și de cea mai bună calitate a lucrărilor, creș
terii efectivelor și producțiilor animaliere. Subliniind 
necesitatea întăririi continue a rolului conducător al 
organizațiilor de partid, a perfecționării stilului și 
metodelor activității politico-organizatorice, tovarășii 
Teodora Birliba, secretar al comitetului de partid de 
la întreprinderea de volvatir Tîrgu Neamț. Toader 
Vasilache, secretarul comitetului orășenesc de partid 
Bicaz, loan Hrib, secretarul comitetului de partid din 
întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr 
din Roman, au subliniat, totodată, sarcinile ce revin 
tuturor comuniștilor pentru ridicarea permanentă a 
nivelului pregătirii lor politico-ideologice.—

în unanimitate, participanții au adoptat programul 
de măsuri al conferinței, au ales delegații la Confe
rința Națională a partidului și au aprobat cu însufle
țire mandatul încredințat acestora de către comu
niștii din județul Neamț.

în telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
se spune : „Ne exprimăm din adincul 
inimilor întreaga prețuire față de uriașa 
și neobosita activitate ce o desfășurată, 
mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in fruntea partidului și statului nostru 
pentru îndeplinirea Programului partidu
lui, a hotăririlor celui de-al XII-lea Con
gres și a obiectivelor cuprinse în planul 
cincinal 1981—1985, față de inestimabila 
contribuție pe care o aduceți la îmbogă
țirea creatoare, originală, a tezaurului 
gindirii revoluționare, față de strălucitele 
dumneavoastră inițiative consacrate păcii, 
cooperării și progresului în lume, cauzei 
libertății și independenței fiecărui popor. 
Faptele rodnice de muncă și creație din 
ultimii 17 ani, de cînd vă aflați dumnea
voastră în fruntea partidului și statului, 
sint dovada vie a convingerii depline a 
poporului român, că, avîndu-vă în fruntea 
partidului și a țării, ne vom putea dez
volta și apăra marile cuceriri revoluțio
nare, ne vom putea asigura o viață nouă, 
in demnitate, într-o țară mereu liberă și 
independentă",

SATU MARE
© In ultimii trei ani — producția netă 
industrială a crescut cu 23 la sută 
O Preocupări intense pentru înfăptuirea 
programelor de autoconducere și auto- 
aprovizionare © Deplină adeziune ia 
inițiativele de pace și colaborare cu 

toate popoarele
Un moment deosebit ta deschiderea conferinței l-a 

constituit prezentarea salutului revoluționar din 
partea conducerii partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, transmis de către tovarășul 
IOSIF BANC, membru al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R. Totodată, vorbitorul 
a subliniat că prin întreaga sa desfășurare, conferin
ța este chemată să analizeze într-un spirit de înaltă 
exigentă activitatea desfășurată de comuniști, de 
toți oamenii muncii, români, maghiari, germani, pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan, realizarea produc
ției destinate exportului, pregătirea planului pe 1983, 
măsurile ce trebuie luate pentru creșterea producții
lor agricole în anul viitor. De asemenea, s-a eviden
țiat necesitatea întăririi rolului conducător al orga
nelor și organizațiilor de partid, care trebuie să mi
liteze mai puternic pentru adincirea democratei so
cialiste, pentru intensificarea acțiunilor de educare 
patriotică «a tuturor locuitorilor.

Darea de seamă, ’ prezentată de tovarășul loan 
Foriș, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a analizat temeinic, critic și autocritic, modul 
în care organele și organizațiile de partid și-au dus 
la îndeplinire sarcinile încredințate, trasind noi di
recții pentru perfecționarea activității în toate sec
toarele. în perioada Ia care se referă darea de sea
mă, producția netă industrială a crescut cu 23 la sută, 
exportul cu 31 la sută, produsele au fost înnoite și 
modernizate în proporție de 34,3 la sută, iar ta sub- 
ramurile cu tradiție în județ între 76—82 la sută, 
cheltuielile materiale la 1 000 lei producție-marfă re- 
dueîndu-se cu 27,5 la sută. S-a insistat în continuare 
pe necesitatea amplificării și diversificării formelor 
și mijloacelor muncii politice de ridicare a conștiin
ței revoluționare a celor ce muncesc. în scopul întă
ririi ordinii și disciplinei, al răspunderii în îndepli
nirea tuturor îndatoririlor.

Participanții la dezbateri au amplificat caracterul 
de lucru al conferinței evidențiind noi căi și mă
suri pe care organele și organizațiile de par
tid trebuie să le adopte pentru soluționarea 
obiectivelor ce stau în fața colectivelor din 
industrie, folosirea cu maximă eficientă a materiilor 
prime și materialelor, a resurselor energetice, a uti
lajelor, a timpului de lucru. în cuvîntul lor, nume
roși vorbitori, între care Vasile Cădar, directorul în
treprinderii „Unio" Satu Mare, Virgil Găzdac. secre
tar al comitetului municipal de partid Satu Mare, 
Maria Cozleanu, secretar ai comitetului de partid de 
la întreprinderea „Mondiala", Ștefan Takâcs, mais
tru la întreprinderea de prelucrare a lemnului, 
Ecaterina Puskas, secretar al comitetului județean al 
U.T.C., au înfățișat preocupările organizațiilor de 
partid pe care le reprezintă și au formulat propuneri 
concrete privind realizarea exemplară a producției 
fizice și a sarcinilor de export, valorificarea marilor 
disponibilități de reducere a consumurilor materiale 
și energetice, ridicarea eficienței întregii activități. 
Alți participant! la dezbateri, între care Irina Apai, 
brigadieră Ia C.A.P. Botiz, loan Vlăduțu. directorul 
Stațiunii de cercetări agricole Livada, Iuliana Haidu, 
secretarul comitetului comunal de partid Berveni, 
Vasile Marinescu, directorul trustului județean 
S.M.A., au evidențiat sarcinile mari ce revin agricul
turii din programele în profil teritorial pentru în
făptuirea cerințelor noii revoluții agrare, subliniind 
necesitatea unei mai bune coordonări a întregii acti
vități. a unei mai intense participări Ia muncă a for
mațiilor de mecanizatori și membri cooperatori in 
vederea sporirii producțiilor vegetale și animale, a 
creșterii randamentelor la hectar.

în continuare, conferința a aprobat programul de 
măsuri supus dezbaterii, a ales delegații la Confe
rința Națională a partidului și le-a încredințat man
datul pentru acest forum al comuniștilor.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
se arată : „Mai uniți ca oricind în jurul 
partidului, al dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, co
muniștii, toți cei ce muncim și trăim în
frățiți, fără deosebire de naționalitate, pe 
aceste meleaguri înfloritoare, împreună 
cu întregul popor ne exprimăm inalta 

prețuire și deplina aprobare față de acti
vitatea neobosită pe care o desfășurat! 
in fruntea partidului și statului nostru, 
față de excepționalele dumneavoastră ini
țiative de pace și cooperare cu toate po
poarele, pentru înfăptuirea dezarmării, 
pentru triumful progresului, pentru asi
gurarea dezvoltării libere, pașnice și in
dependente a tuturor popoarelor lumii, 
îri preajma Conferinței Naționale a par
tidului, a împlinirii a 35 de ani de la pro
clamarea Republicii, facem puternic le- 
gămint de a vă urma neabătut in tot ce 
întreprindeți spre binele și fericirea na
țiunii noastre, de a nu precupeți nici un 
efort pentru a înfăptui mărețele sarcini 
ce ne revin din Programul partidului, de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea României spre 
comunism".

TELEORMAN
0 In primii doi ani ai cincinalului — un 
ritm mediu anual de creștere a produc
ției industriale de 9 la sută ® în acest 
an — un milion de tone de cereale 
® Măsuri concrete pentru perfecționa

rea stilului și metodelor de muncă
După ce a transmis conferinței salutul călduros al 

conducerii partidului, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu — salut primit cu aplauze 
însuflețite de participanți — tovarășa ALEXANDRINA 
GĂINUȘE, membru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. s-a referit în continuare la prin
cipalele probleme ce trebuie să stea în atenția dez
baterilor, printre care realizarea planului în industrie 
la toți indicatorii, reducerea mai accentuată a con
sumurilor de materii prime și materiale, economisi
rea severă a energiei și combustibilului, creșterea 
mai accentuată a productivității muncii, asigurarea 
bunei pregătiri a producției anului viitor — domenii 
în care în întreprinderile din județul Teleorman 
există însemnate rezerve ce trebuie mai bine valori
ficate. Pentru agricultură s-a subliniat necesitatea de 
a se întări răspunderea tuturor Unităților agricole 
pentru folosirea cu maximum de randament a fon
dului funciar.

în darea de seamă prezentată de tovarășul Teodor 
Roman, prim-secretar al comitetului județean 
de partid, s-a arătat că în anii 1981—1982 producția 
industrială a crescut intr-un ritm mediu anual de 
circa 9 la sută, superior celui obținut pe plan na
țional. Un număr de 51 unități economice au realizat 
o producție suplimentară de 470 milioane lei, iar in 
agricultură in acest an s-a realizat un milion tone 
cereale. Au fost totodată analizate cu exigență și 
înaltă răspundere neajunsurile, direcțiile in care 
trebuie să se acționeze pentru ridicarea pe un plan 
calitativ superior a întregii activități productive. în 
acest scop s-a insistat și asupra direcțiilor în care 
trebuie acționat pentru perfecționarea în continuare 
a muncii politico-ideologice și cultural-educative in 
spiritul cerințelor formulate de secretarul general al 
partidului la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 
iunie a.c.

Dezbaterile conferinței, desfășurate într-un spirit 
de înaltă responsabilitate, de atașament fată de po
litica. intdrnă și externă a partidului, au fost axate 
pe investigarea celor mai eficiente mijloace de ac
țiune pentru înfăptuirea integrală a prevederilor cin
cinalului, a sarcinilor ce revin județului, atit in in
dustrie și investiții, cit și în agricultură. Referindu-se 
la problemele .specifice activității .din industrie, la 
sarcinile pe care le aU de îndeplinit, o serie de vor-, 
bitori, printre care Vasilica Chendea. muncitoare la 
întreprinderea textilă din Roșiori de Vede. Alexan- 
drescu Mircea, directorul Schelei de extracție Videle, 
Florea Marin, directorul întreprinderii de rulmenți 
Alexandria, Iacob Pelea, directorul Combinatului de 
îngrășăminte chimice Turnu Măgurele, au înfățișat 
cauzele unor neajunsuri in activitatea proprie a colec
tivelor de muncă pe care le reprezintă, făcind totoda
tă propuneri judicioase pentru realizarea ritmică și 
integrală a producției fizice — îndeosebi la țiței, rul
menți, îngrășăminte chimice, construcții de mașini 
— asigurarea integrală și in condiții de bună calitate 
a fondului de marfă destinat exportului, valorificarea 
integrală a tuturor resurselor interne de creștere a 
eficienței economice, de reducere mai accentuată a 
importurilor prin asimilarea de noi produse. Tinind 
seama de ponderea importantă a agriculturii in eco
nomia județului, tovarășii Fănica Udma. președintă 
a C.A.P. Slobozia Mîndra. Marin Nedea. președintele 
C.A.P. Purani, Vasile Boncotă, directorul direcției 
agricole județene. Constantin Nicu, primarul comu
nei Drăcșenei, Florian Gruia, directorul trustului ju
dețean al I.A.S., și alții au evidențiat faptul că organi
zațiile de partid, oamenii muncii din acest domeniu 
de activitate sint angajați într-un amplu efort de 
ridicare a potențialului productiv al pămintului. dez
voltarea zootehniei.) înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții agrare. Dezbaterile âu subliniat, de asemenea, 
rolul hotăritor pe care îl are in îndeplinirea sarci
nilor de viitor creșterea rolului conducător al orga
nelor și organizațiilor de partid, intensificarea acti
vității politico-ideologice și cultural-educative, desfă
șurarea unor largi acțiuni pentru aplicarea în viața de 
fiecare zi a noi-melor eticii și echității socialiste.

Participanții la conferință au adoptat in unanimi
tate un program de măsuri, precum și mandatul în
credințat delegaților aleși pentru Conferința Naționa
lă a partidului.

în telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
se arată : „într-un spirit de înaltă exi
gență partinică, pe care dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, îl imprimați întregii activități 
din țara noastră, participanții la conferința 
extraordinară au dezbătut pe larg sarci
nile de mare importanță ce Ie revin din 
documentele programatice ale Congresului 
al XII-lea, angajîndu-se să muncească cu 
pasiune și dăruire pentru îndeplinirea lor 
în mod exemplar. Făcind bilanțul rezul
tatelor obținute în anii 1981—1982, confe
rința a stabilit măsuri concrete pentru 
îmbunătățirea întregii activități, pentru 
creșterea rolului conducător și perfecțio
narea stilului și metodelor de muncă ale 
organizațiilor de partid in vederea înde
plinirii exemplare a sarcinilor pe acest an 
și pe întregul cincinal, ridicarea nivelului 
politic, ideologic și profesional al comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii.

Exprimîndu-ne hotărîrea de a îndeplini 
ta mod exemplar sarcinile ce ne revin de 
a intensifica eforturile pentru îmbunătă
țirea radicală a calității muncii, vă asi
gurăm că, într-o puternică unitate de gind 
și voință cu întregul nostru popor, vom 
acționa cu fermitate pentru înălțarea ne
contenită a județului și a patriei pe cul
mile progresului, bunăstării și civilizației, 
ale socialismului și comunismului".

TULCEA
© în primii doi ani ai cincinalului au 
fost create peste 5 000 noi locuri de 
muncă ® Noua revoluție agrară cere o 
nouă calitate a muncii în agricultură © 
Ample măsuri politico-educative pentru 

ridicarea conștiinței revoluționare
Participanții lâ conferința extraordinară a orga

nizației județene de partid Tulcea au primit 
într-o atmosferă de fierbinte entuziasm, îndem
nurile comuniste, revoluționare, cuprinse în salu
tul adresat conferinței, tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii din județul Tulcea de secre
tarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, salut transmis de tovarășul GHEORGHE 
STOICA, secretar al C.C. al P.C.R, în continuare a 
fost subliniat faptul că actuala conferință extraordina
ră este chemată să analizeze. într-un spirit de înaltă 
exigență revoluționară, activitatea organelor și orga
nizațiilor de partid pentru înfăptuirea sarcinilor din 
industrie privind folosirea întregului potențial pro

ductiv. reducerea mai accentuată a consumului de 
materii prime și energie, pentru realizarea la timp 
a lucrărilor de investiții din județ, pentru a se în
făptui cu hotărire principiile noii revoluții agrare. 
De asemenea, să analizeze modul in care acționează 
organele și organizațiile de partid pentru formarea 
omului nou, pentru creșterea spiritului revoluționar, 
a combativității comuniste, pentru o calitate noua 
și in domeniul muncii de educație comunistă.

Darea de seamă prezentată de tovarășul Barbu 
Popescu, prim-secretar al Comitetului județean 
Tulcea al P.C.R.. a evidențiat progresele înregistrate 
în dezvoltarea economico-socială a județului, ilustra
te printr-un ritm de dezvoltare superior mediei pe 
țară, și care a făcut ca fondurile fixe să ajungă la 
o valoare de peste 29 miliarde lei, prin crearea nu
mai in ultimii doi ani a 5 200 noi locuri de muncă, 
prin construirea și darea în folosință, in aceeași pe
rioadă, a 2 146 apartamente, iar în agricultură prin 
obținerea unei creșteri substanțiale Ia producția ve
getală și animală în comparație cu anii anteriori. 
Județul a livrat economiei naționale suplimentar im
portante cantități de zinc și cupru, calcar siderurgic, 
marmură, cherestea, ca și produse cu totul noi pen
tru industria județului, cum sînt ferocromul. siliciul 
metalic de înaltă puritate, materiale refractare, uti
laje metalurgice, chimice și hidromecanice și altele. 
Au fost, de asemenea, analizate cu toata răspunderea 
și lipsurile manifestate in îndeplinirea programeior 
economice și sociale proprii, in special din domeniul 
investițiilor, al consumurilor de materii prime și 
energie, in activitatea din agricultură și altele.

in cuvintul lor. tovarășii Severin Iriciue, secre
tarul comitetului de ■ partid de la Combinatul meta-. 
lurgic Tulcea, Constantin Pătrașcu, mecanizator in 
comuna Nufărul, Dumitru Popa, maistru miner la ex
ploatarea minieră Altin-Tepe, Nastasia Savin, pre
ședintele cooperativei agricole de producție Iazurile, 
Lidia Catrinescu. inspector general al Inspectoratului 
școlar județean, Ion Boureanu, muncitor specialist 
ia întreprinderea de construcții-nave și utilaj tehno
logic Tulcea, au prezentat atît experiența organizații
lor de partid pe care le reprezintă, cit și deficien
țele privind capacitatea de analiză și cuprindere mâi 
bună a sarcinilor, care au făcut ca în anumite sec
toare rezultatele să nu fie pe măsura cerințelor, po
sibilităților de care acestea dispun. Ei au subliniat in 
context preocuparea organizațiilor de partid din uni
tățile economice pentru mobilizarea colectivelor de 
■oameni ai muncii ta vederea realizării integrale a 
sarcinilor de plan, a recuperării restanțelor. Vorbi
torii care s-au referit Ia agricultură au arătat că. 
în această toamnă, pe baza orientărilor date de con
ducerea partidului, s-a acționat ca lucrările agricole 
să fie efectuate în perioada optimă și de bună cali
tate, aceasta constituind una din premisele realizării 
producțiilor planificate în anul următor. Au fost re
liefate totodată unele neajunsuri in folosirea fon
dului funciar, a bazei tehnico-materiale de care dis
pun unitățile agricole.

în domeniul muncii politico-educative au fost scoase 
în evidentă măsurile întreprinse de organizațiile ds 
'partid în vederea cunoașterii și aplicării în viață a 
tezelor și ideilor cuprinse in magistrala expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a 
C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c. Educarea oamenilor 
muncii în spiritul eticii și echității socialiste, realiza
rea unor acțiuni politico-educative menite să contri
buie la formarea omului nou au stat în centrul aten
ției participanților la dezbateri, vorbitorii stăruind 
asupra necesității ancorării mai puternice a activității 
educative in realitățile județului.

Conferința a adoptat un amplu program de măsuri, 
precum și mandatul Încredințat delegaților la Con
ferința Națională a partidului.

Participanții la conferință au adresat 
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘEȘCU, o telegramă, în care se 
spune: „Analizind cu înaltă exigență co
munistă, in spirit critic și autocritic, ac
tivitatea desfășurată pentru înfăptuirea 
hotăririlor Congresului ai XII-lea. ale 
Plenarei C.C. din 1—2 iunie a.c., stabilind 
măsuri pentru perfecționarea întregii noas
tre munci, in vederea îndeplinirii sarcini
lor ce ne revin, raportăm Comitetului Cen
tral, dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, că volumul producției 
industriale va crește în actualul cincinal 
intr-un ritm mediu anual de 15,8 la sută, 
iar producția agricolă cu 11,9 Ia sută. Prin 
realizarea unui volum de investiții de 
peste 6 miliarde lei, au fost puse in func
țiune in ultimii doi ani însemnate capa
cități de producție: uzina de produse 
magneziene, noi cuptoare de feroaliaje, 
hale de producții și instalații Ia întreprin
derea de construcții-nave și utilaj tehno
logic, Filatura de bumbac Isaccea. Oamenii 
muncii din agricultura județului au ob
ținut in acest an producții superioare ani
lor precedenți, iar in zootehnie, produc
țiile sint in continuă creștere.

într-o deplină unitate, conferința, parti
cipanții la dezbateri au evidențiat posibi
litățile valorificării a noi rezerve și resur
se in vederea realizării prevederilor pla
nului de dezvoltare economico-socială, 
necesitatea perfecționării stilului și me
todelor de muncă ale organelor și organi
zațiilor de partid in conducerea întregii 
activități".

VASLUI
® In primii doi ani ai cincinalului — pro* 
ducția-marfă industrială a crescut cu 
11,6 la sută, iar producția netă cu 17,5 
la sută © în acest an, cele mai mari 
producții de porumb, fasole și struguri 
din istoria județului • Adeziune de* 
plină față de politica internă și externă 

a partidului
In deschiderea lucrărilor conferinței, din partea 

conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, a fost adresat de către tovarășa ANA MU- 
REȘAN, membru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., participanților la confe
rință, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din ju
deț, un cald salut revoluționar. în continuare au fost 
jalonate principalele direcții spre care trebuie orien
tate dezbaterile conferinței, pentru ca lucrările aces
teia să se desfășoare intr-un climat de înaltă exigen
ță, să adopte măsuri eficiente menite să contribuie 
la perfecționarea activității organelor și organizații
lor de partid. îndeplinirea exemplară și la termen a 
sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, 
creșterea combativității revoluționare a comuniștilor, 
în esență pentru sporirea rolului conducător al orga
nelor și organizațiilor de partid in unirea tuturor 
forțelor pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al partidului.

Darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Fră- 
țilă, prim-secretar al comitetului județean de par
tid, făcind bilanțul realizărilor obținute în primii doi 
ani ai actualului cincinal, a accentuat în mod deo
sebit, in lumina sarcinilor programatice reieșite din 
Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 1-2 iunie a.c., coordonatele pe care 
trebuie să se acționeze în viitor pentru mobilizarea 
tuturor energiilor în vederea îndeplinirii prevederi
lor de plan pe acest an și întregul cincinal. Astfel, în 
primii doi ani ai cincinalului, productia-marfă in
dustrială a crescut cu 11,6 la sută, iar producția netă 
cu 17,5 la sută. Pe 10 luni din acest an, planul în 
industrie a fost îndeplinit și depășit ; Ia producția- 
marfă s-au obținut produse suplimentare în valoare 
de 31 milioane Iei, iar la producția netă — o depășire 
de 130 milioane lei ; în agricultură s-au realizat ta 
acest an cele mai mari producții de porumb, struguri 
și fasole din istoria județului (livrindu-se la fondul 
de stat, de pildă, 106 mii tone porumb, cu mult peste 
sarcinile planificate). în spirit partinic, de înaltă exi
gență, in darea de seamă au fost abordate, critic și 
autocritic, deficiențele ce s-au manifestat în activi
tatea organelor și organizațiilor de partid, insistin- 
du-se asupra cauzelor ce le-au generat, Jn acest con
text, s-a subliniat necesitatea creșterii rolului condu
cător al fiecărei organizații de partid.

In cadrul dezbaterilor din conferință — desfășu
rate sub semnul adeziunii depline și devotamentului 
profund față de politica internă și externă a partidu
lui — vorbitorii, printre care Aurica Bejan, munci
toare la întreprinderea „Moldotex" Huși, secretara 
comitetului de partid pe întreprindere, Mihai Cărare, 
maistru, secretarul comitetului de partid de la între

prinderea mecanică Vaslui, Diomid Năstase, direc
torul întreprinderii „Rulmentul" Birlad, au abor
dat pe larg problemele esențiale ale îndeplini
rii planului pe acest an, ale creării premiselor 
pentru realizarea ritmică a producției anului 
viitor incă din primele zile ale iunii ianuarie, 
angajindu-se ca, in colectivele lor, să acționeze mai 
ferm pentru mai buna organizare a producției și a 
muncii, folosirea integrală a capacităților de produc
ție, reducerea strictă a consumurilor de materii pri
me, materiale, combustibil și energie. Alți vorbitori, 
printre care Gheorghe Cristea, președintele C.A.P. 
Costești. Ion Netedu, organizator de partid, președin
tele Consiliului unic agroindustrial de stat și coope
ratist Huși, Ion Donea, maistru la S.M.A. Vaslui, 
Aneta Popescu, secretara comitetului comunal de 
partid Deleni ș.a., s-au referit la acțiunile ce tre
buie întreprinse pentru mai buna folosire a pămin
tului, extinderea și in alte unități agricole ale jude
țului a experienței pozitive a Stațiunii centrale de 
cercetări pentru combaterea eroziunii solului de la 
Perieni.

Conferința a adoptat, ta unanimitate, un cuprin
zător program de măsuri, a ales delegații și a apro
bat mandatul acestora Ia lucrările Conferinței Națio
nale a partidului.

In telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. 
se spune : „Uimind exemplul dumnea
voastră de muncă și viață, transpunînd in 
practică indicațiile deosebit de prețioase 
date cu prilejul recentei vizite de lucru 
in județul nostru, comuniștii, toți oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri se anga
jează să acționeze cu dăruire pentru rea
lizarea exemplară a planului pe anul 
acesta și pe întregul cincinal, aCționind 
cu hotărire pentru aplicarea întocmai a 
noului mecanism economico-financiar. re
ducerea strictă a consumurilor de mate
rii prime, materiale, energie și combus
tibil, creșterea eficienței și rentabilitifții 
economice, intimpinind cu succese deo
sebite in muncă Conferința Națională a \ partidului.

însuflețiți dc puternica dumneavoastră 
personalitate, încrezători în idealurile so
cialismului și comunismului, de care sin- 
tem atașați cu întreaga noastră ființă, vă 
încredințăm, mult iub.te și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom acțio
na cu eforturi sporite pentru a crește a- 
portul nostru la înfăptuirea exemplară a 
hotărîrilor istorice ale Congresului al 
XII-lea și ale apropiatei Conferințe Na
ționale a partidului, pentru inălțarea pe noi 
trepte ale progresului și civilizației a scum
pei noastre patrii, România socialistă".

VÎLCEA ‘
• Importurile au fost reduse cu 774 mi
lioane lei ® Acțiuni pe un front larăj 
pentru descoperirea • i valorificarea de 
noi resurse energetice ® Măsuri pentru 
înfăptuirea noii revoluții agrare, pentru 

sporirea producțiilor agricole
într-o atmosferă însuflețitoare, participanții la con

ferință au primit cu viu interes și mîndrie patriotică 
salutul tovărășesc, revoluționar, adresat comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii din județul Vilcea de con
ducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, transmis de către to
varășul CONSTANTIN OLTEANU, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care, 
relevind importanța istorică a apropiatei Conferințe 
Naționale a partidului, a subliniat necesitatea ca, in 
cadrul dezbaterilor, să se analizeze cu înaltă respon
sabilitate comunistă căile și mijloacele de soluționare 
a problemelor majore de care depind îndeplinirea 
sarcinilor de plan la toți indicatorii pe acest ân și 
pregătirea corespunzătoare a activității productive 
din anul viitor în toate domeniile economico-sociale.

Sintetizînd rezultatele înregistrate in primii doi ani 
ai actualului cincinal, darea de seamă prezentată de 
tovarășul Teodor Coman, prim-secretar al comite
tului județean de partid, a relevat că, in această pe
rioadă bogată in realizări, comuniștii, toți oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri au reușit să înfăptu
iască în bune condiții obiectivele ce le-au revenit din 
hotărîriie Congresului al XII-lea al partidului. Este 
edificator. între altele, faptul că produsele noi și re- 
prolectate au pondere importantă în totalul prdduc- 
ției-marfă, aplicîndu-se 41 tehnologii noi, avînd la 
bază. în majoritatea lor. eforturile cercetării proprii, 
exprimate într-un spor de producție de 876 milioane 
lei. în reducerea importurilor cu 774 milioane iȘei și 
sporirea beneficiilor cu 266 milioane lei. Făcind tot
odată o retrospectivă critică și autocritică a neîmpli-»- 
nirilor și deficiențelor apărute în diferite sectoare, 
s-a subliniat că unele organe și organizații de partid, 
consilii ale oamenilor muncii n-au urmărit cu perse
verență înfăptuirea integrală a acestor măsuri, ceea 
ce a determinat obținerea unor economii sensibil mai 
mici de combustibil, de alte materiale ori depășirea 
consumurilor normate de energie electrică.

în cadrul dezbaterilor, numeroși vorbitori s-au re
ferit la activitatea politică și organizatorică desfășu
rată de organele și organizațiile de partid pentru în
tărirea disciplinei și răspunderii în muncă, pentru 
mobilizarea tuturor resurselor materiale și umane la 
realizarea sarcinilor și obiectivelor ce le revin. în 
luările de cuvint ale tovarășilor Vasile Dumitrescu, 
prim-secretar al Comitetului municipal de partid 
Rm. Vilcea, Pantelimon Ungureanu, secretar al co
mitetului de partid de la combinatul chimic. Cris
tian Betcea, maistru la întreprinderea de utilaj;chi
mic și forjă, Filofteia Albu, muncitoare la combina
tul de prelucrare a lemnului, și alții s-au evidențiat 
succesele de seamă dobindite în sectoarele industriale 
ca urmare a creșterii răspunderii și exigenței comu
niștilor în abordarea problemelor producției, a plani
ficării, organizării și conducerii activității, înfăptui
rii hotăririlor și controlului de partid. Alți vorbitori, 
printre care tovarășii Gheorghe Stoica, prim-vicepre- 
ședinte al consiliului popular județean, Viorel Barbu, 
secretar al Comitetului orășenesc de partid Drăgășani, 
Vasile Palera, președintele U.JrC.M., Eufrosina Bă- 
iașu, secretar al comitetului de partid de la Combi
natul de produse sodice Govora, au făcut referiri con
crete asupra unor deficiențe privind aprovizionarea 
tehnico-materială, realizarea ritmică a sarcinilor, re
cuperarea și refolosirea materialelor, îndeosebi a ce
lor energointensive, economisirea combustibilului și 
energiei. O largă paletă de probleme din agricultura 
județului au abordat tovarășii Constantin Lungu, 
președintele C.A.P. Prundeni, Dumitru Popa, orga
nizator de partid, Oprița Lisaru, membră coopera
toare din comuna Orlești, insistind deopotrivă asupra 
măsurilor necesare înfăptuirii noii revoluții agrare, 
asigurării tuturor condițiilor pentru obținerea in anul 
viitor și in perspectiva actualului cincinal a unor 
producții vegetale și animale tot mai mari.

Conferința a aprobat in unanimitate un bogat și 
concret program de măsuri, a ales delegații la Con
ferința Națională a partidului și le-a încredințat man
datul pentru forumul comuniștilor.

La încheierea lucrărilor, participanții 
au adoptat o telegramă adresată C.C. 
AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se tnenționează : 
„Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că în perioada care a 
trecut din actualul cincinal al calității și 
eficienței, oamenii muncii vilceni au reali
zat o producție industrială netă cu 245 mi
lioane lei mai mare decît prevederile pla
nului în condițiile creșterii suplimentare 
a productivității muncii cu 2.8 Ia sută și 
obținerea unui spor de beneficii in va
loare de 50 milioane lei.

In lumina hotăririlor celui de-al XII-lea 
Congres ai partidului, care a deschis o 
etapă nouă și deosebit de fertilă in dez
voltarea eeonomico-socială a țării, mobili- 
zîndu-ne tot mai puternic forțele pentau 
a traduce în viață documentele ce vor fi 
adoptate de Conferința NaționaJă a parti
dului, comuniștii, toți oamenii muncii 
vom pune un accent mai puternic pe ac
țiunile privind cercetarea, descoperirea și 
valorificarea noilor resurse de petrol, căr
bune și energie electrică, adueîndu-ne o 
contribuție mereu sporită la realizarea 
independenței energetice a țării, Ia înflo
rirea scumpei noastre patrii".
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Cronica zilei
La Muzeul de istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare si 
democratice din România a fost des
chisă, vineri, expoziția ..Mișcarea 
socialistă si muncitorească din Serbia 
între 1870 si 1918“. Organizată în 
colaborare cu Muzeul de istorie a 
Serbiei, expoziția prezintă circa 500 
de documente originale, publicații, 
obiecte și costume de epocă, fotogra
fii. lucrări de grafică cu tematică 
militantă, de pictură si sculptură, 
relevante pentru cunoașterea unor 
aspecte definitorii ale mișcării so
cialiste și muncitorești din Serbia in 
perioada amintită.'

Un loc distinct in expoziție il ocupă 
o serie de materiale documentare 
românești care exprimă solidaritatea 
mișcării noastre socialiste si munci
torești cu cea din Serbia.

La festivitatea de deschidere au 
rostit alocuțiuni Nicolae Cioroiu. di
rectorul Muzeului de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revolu
ționare si democratice din România, 
Gojko Ladgevici. directorul Muzeului 
de istorie a Serbiei, care au subliniat 
tradiția legăturilor mișcării socialiste 
și muncitorești din tara noastră și 
Serbia, legături ce au contribuit la 
cimentarea prieteniei dintre popoa
rele României și Iugoslaviei, la dez
voltarea relațiilor de colaborare din
tre cele două țări.

La vernisaj au participat Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice. Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Ladislau He- 
geduș. secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste. 
Dumitru Necșoiu. secretar al Comi
tetului municipal București al P.C.R., 
activiști de partid și de stat, un nu
meros public.

Au luat parte Milos Melovski. am
basadorul Iugoslaviei la București, 
membri ai corpului diplomatic acre
ditați în tara noastră.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naț.^nale a Republicii Socialiste 
Federații. Iugoslavia, în Capitală a 
avut loc, vineri după-amiază, o ma
nifestare culturală, organizată de In
stitutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, în cadrul căreia 
scriitorul Ioan Grigorescu a înfățișat 
impresii de călătorie din această tară. 
In continuare a fost prezentat filmul 
documentar „Iugoslavia azi".

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă, un numeros public.

Au fost de față Milos Melovski,

Programul de valorificare a resurselor energetice neconvenționale
(Urmare din pag. I)
să fie convinși de necesitatea utili
zării lor și să nu respingă cu ușu
rință soluții certe, dovedind o men
talitate conservatoare, ori invocind 
mai mult greutățile decit avantajele. 
Important este acum ca

soluțiile tehnice oferite de cer
cetare sau de alte colective din 
economie in domeniul utilizării

tv
PROGRAMUL 1

41,00 Telex
11,05 Film artistic : „Frankie Wells'* 3 4 S 
11,55 Cultivarea limbii șl literaturii ro

mâne în școală

ÎS Ramin 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.E2 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.Bl Femeia din Ursa Mare : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30 ; 18; 20, MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30;
S3 Așteptînd un tren : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. gg Concurs : MELODIA (12 06 88) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
E| Pădurea nebună — 15,30; 17,30;
19,30, Aii Baba și cei 40 de hoți — 9; 
12 : COSMOS (27 54 95).
0 Insula Hortita : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
£8 Mica romanță — 9; 11; 13,15; Dacă 
ai o inimă care bate — 15,30; 17,45;
20 : TIMPURI NOI (15 61 10).
E3 Operațiunea „Belgrad" : CAPITOL 
(15 29 17) — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20. 
S Cîteva zile din viața lui Oblomov : 
UNION (13 49 04) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
IS Portretul soției pictorului ; CO- 
TROC'NI /49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
33 Galbenul nu este numai culoarea 
soarelui : VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 
17,30; 19,30.
E3 Moscova nu crede în lacrimi ; 
ARTA (213186) — 9; 12; 16: 19.S Saltimbancii ; Un saltimbanc la 
Polul Nord : PROGRESUL (23 94 10) —
— 15,30; 19.83 Zbor mortal : PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
il Papillon : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 12,30: 16; 19,15, AURORA
(35 04 66) — 9: 12; 16: 19.
® Șeriful din Tennessee î BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11: 13.15-, 15,30: 
17,45; 20, FAVORIT (45 31 70) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
3 Duel pe autostradă; Corupție pe 
autostradă : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII (75 77 20) — 18.
K Cavalerii teutoni : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12,15; 15.30; 18.45: TO
MIS (21 49 46) — 9; 12,15; 16; 19,15.
0 O fată fericită: VICTORIA (16 28 79)
— 9: 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
El Muppets la Hollywood — 9; 11,15; 
13,15; 15.30; Asociatul — 17,30 : 19,30 : 
DOINA (16 35 38).
S Piedone africanul : GRIVIȚA 
(17 03 58) — 9; 12; 16; 19, DACIA
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
pi I se spunea „Buldozerul44 : LLR \ 
(31 71 71) — 15.30; 18; 20.
S Safari Express : FERENTARI 
(80 49 85) — 15.30; 17.30; 19,30.
E5 Familia Barklej’ de pe Broadway :

12.15 Ora de muzică
13.15 Noi în anul 2000
13,40 Ansamblul folcloric „Hora" din 

Caracal. Cîntece și dansuri popu
lare

14,00 La sfîrșit de săptămînă (I) B în 
direct de la... Muzeul Unirii din 
Alba-Iulia și interviu cu veterani 
de la 1 decembrie 1918 filmați în 
sat.u’ <5ăltiu, participant! la eveni- 
mef .. Epoca romantică a baletu
lui (II) — film realizat de Televi
ziunea mexicană Desene anima
te : Doamna și vagabondul — ul
tima parte S Incredibil, dar... ade
vărat 13 în direct în studio : ba
ladă interpretată de Veta Biriș din 
Alba-Iulia B Cum ne făcea să rî- 
dem Jacques Tati S3 Autograf mu
zical : Cornel Fugaru ES in relua
re, la cererea telespectatorilor': 
Portret Ingrid Bergman £3 O ilus
trată muzicală din Dubrovnik 
Ș Magnetoscop muzical : Maynard 
Ferguson și Sarah Vaughan B Un 
minut cu poetul Gheorghe To
rn ozei ® Muppets și o invitată : 
Leslie Ann Warren Sport : ora
17,30 — Trofeul Carpați la handbal 
masculin : România — Polonia 
(repriza a H-a)

18.30 Noiembrie — Cronica evenimen
telor politice

13.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal fl Angajare — spirit 

revoluționar. Să întîmpinăm Con
ferința Națională a partidului cu 
noi și rodnice fapte de muncă

19.30 La sfîrșit de săptămînă (II) H 19,30 
Teleenciclopedia C3 20,00 Magnetos- 
cop muzical cu Jean Gabin, Antho
ny Quinn, Alain Delon, Olivia 
Newton-John, Telly Savalas și 
Alain Barriăre fl 20,30 Film serial: 
„Lumini șl umbre". Episodul 32

21,25 Liniște... încep varietățile 
53 22,05 La sfîrșit de săptămînă în... 
Australia cu Paul Hogan 55 22,10
„Mitică" după I.L. Caragiale, în- 
tr-o interpretare de excepție : 
Radu Beligan, artist al poporului 
13 Voi. copii ! — melodie de Ma
rius Teicu El 22,16 în direct de 
la... Las Vegas : Morrdoviziune 0 
22.26 Romanțe și cîntece de petre
cere

22.50 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.30 Pagini muzicale de mare popu

laritate
20.30 Prezențe românești la dezbaterile 

filozofice internaționale
20.50 Portret componistic
22.10 Jaz în nocturnă
22.50 Telejurnal 

ambasadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

*
In legătură cu încheierea misiunii 

sale în tara noastră, ambasadorul Re
gatului Maroc la București. Boubker 
Boumahdi. a oferit, vineri după-a
miază. o recepție in saloanele amba
sadei.

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

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri al corpului 
diplomatic.

★
în perioada 17—28 noiembrie a.c., o 

delegație de activiști ai Partidului 
Comunist din Cuba a făcut o vizită 
în țara noastră.

Delegația de activiști al P.C. din 
Cuba a avut întîlniri pentru schimb 
de experiență la comitetele județene 
de partid Brașov și Argeș și la Co
mitetul municipal București al 
P.C.R.. la instituții științifice și de 
învătămînt superior și a vizitat obiec
tive economice.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită la secția Relații externe 
si cooperare economică internațională 
a C.C. al P.C.R.

★
în zilele de 25 și 26 noiembrie au 

avut loc la București consultări între 
ministerele afacerilor externe român 
și canadian.

Șeful delegației canadiene Ia con
sultări, Daniel Molgat, asistentul 
pentru Europa al subsecretarului de 
stat pentru afacerile externe al Ca
nadei, a avut convorbiri cu Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe. Au fost subliniate cu 
satisfacție evoluția pozitivă a rela
țiilor dintre România și Canada, do
rința reciprocă de a acționa pentru 
lărgirea și diversificarea relațiilor bi
laterale pe multiple planuri. In acest 
spirit, au. fost examinate o serie de 
măsuri menite să contribuie la creș

Cenaclul ..Flacăra" al Tineretului 
Revoluționar, organizat de C.C. al 
U.T.C. și revista „Flacăra", condus 
de poetul Adrian Păunescu. orga
nizează ufi nou turneu in tară, după 
următorul program probabil : 26, 27 
si 28 noiembrie. Galați (cu partici
pare la Festivalul „Baladele Dună
rii") ; 29 noiembrie. Focșani ; 30
noiembrie. Sfintu Gheorghe ; 1 de
cembrie. Alba Iuiia.

resurselor neconvenționale de 
energie să fie analizate cu ma
ximă răspundere in vederea 
generalizării lor nu numai in 
unitățile productive, ci și la ni

„Scinteia" își propune să urmărească, intr-o suită de anchete, sta
diul înfăptuirii programului de valorificare a resurselor neconvențio
nale de energie și modul in cate se acționează pentru impulsionarea 
utilizării acestor forme de energie, in lumina sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului. Să nu uităm juniorii
cinema 

terea volumului schimburilor comer
ciale și lărgirea cooperării economice 
și tehnico-științifice, la intensificarea 
relațiilor culturale, în vederea unei 
mai bune cunoașteri reciproce, in in
teresul celor două țări și popoare, al 
promovării păcii și colaborării inter
naționale. Au fost abordate, totodată, 
probleme ale vieții internaționale ac
tuale de interes comun.

La convorbiri a luat parte Peter 
McLaren Roberts, ambasadorul Cana
dei la București.

Șeful delegației canadiene. Daniel 
Molgat, a fost primit de Cornel 
Mihulecea, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară, 
Alexandru Roșu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, și Tiberiu Mureșan, pre
ședintele Academiei de științe agri
cole și silvice.

★
Cu prilejul Împlinirii a 100 de ani 

de la nașterea marelui inventator, 
constructor și pilot Aurel Vlaicu, în 
satul cu același nume din județul 
Hunedoara a fost deschisă vineri o 
expoziție omagială.

La vernisaj au luat parte activiști 
de partid, reprezentanți ai institu
țiilor științifice și culturale di6 ju
deț, reprezentanți ai familiei aviato
rului. numeroși locuitori ai comunei 
Geoagiu. Au fost prezenți cosmonau- 
ții Dumitru Prunariu și Dumitru De- 
diu, precum și alți specialiști din 
domeniul aeronauticii.

Vizitatorului îi sint înfățișate schi
țele, proiectele și machetele avioane
lor concepute de Vlaicu, imagini ale 
memorabilelor sale zboruri, ecourile 
pe care acestea le-au stimit in presa 
vremii, precum și patefonul, apara
tul de proiecție, cazanul cu aburi și 
alte creații ale sale. Expoziția pre
zintă. de asemenea, progresele remar
cabile pe care aeronautica româneas
că le-a inregistrat în ultimele dece
nii, treptele noi de curaj și măiestrie 
pe care succesorii lui Vlaicu le-au, 
urcat ducind mai departe gloria avia
ției românești.

(Agerpres)

Turneul va continua cu o serie 
de microstagiuni in județele : Cluj 
(2—7 decembrie) ; Mureș (9—13 de
cembrie) ; Brașov (11—18 decem
brie) ; Timiș (22—25 decembrie). 
De asemenea, cenaclul intenționea
ză să fie prezent în continuarea 
acestui turneu și în alte județe ale 
tării.

velul comunelor, orașelor, jude
țelor,

un rol deosebit de important reve
nind in acest sens consiliilor popu
lare.

FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13.* 
15,30; 17,45; 20.
fl Antoniu și Cleopatra : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19.
K Nimic nou pe frontul de vest : 
GLORIA (47 46 75) — 9; 12; 16: 19.
MURA (85 77 12) — 9; 12; 16; 19.
fl Europenii : POPULAR (3515 17) — 
15; 17,15; 19,30.
fl Anna celor o mie de zile; MO
DERN (23 71 01) — 9; 12; 16; 19.
El Jandarmul se însoară : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
Q Fata din poveste — 13,30; Cursa 
infernală — 15,30; 17,30; 19,30, FLA
CĂRA (20 33 40).

teatre
B Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Cavoul de familie (amînat din 
13. XI) — 15,30; Gaițele — 20; (sala
Atelier) : Cartea lui Ioviță — 15; Intre 
patru ochi (amînat din 13. XI) — 20; 
(la Sala mică a Palatului) : Gimnas
tică sentimentală (amînat din 15. XI) 
—. 19.
B Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Luminița Petre — 
vioară — 17; (Ateneul Român) : Inte
grala cvarțetelor de coarde de Beet
hoven, Cvartetul „Clasic" — 19,30.
B Opera Română (13 18 57) : Walkiria 
— 18.
fl Teatrul de operetă (14 80 11) : Suza- 
na — 19,30.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*4 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) Mo
bilă și durere — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe — 19.
B Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19.
fl Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ba
ladă cotidiană — 19,30.
B Teatrul • de comedie (16 64 60) : 
Există nervi — 19,30.
B Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Idioata — 19,30; (sala Stu
dio) : Zig-zag — 19.
B Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Opinia publică — 19,30.
fl Teatrul satiric-muzical „C. Tânase* 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo a! 
Il-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
fl Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Efros Saga — 18,30.
B Ansamblul „Rapsodia română44 
(13 13 00) 'f Zi-Ie d-alea de-ale noastre
— 19.
B Teatrul „Ion Vasilescu44 (12 27 45) : 
Joc dublu — 19.
fl Teatrul „Ion Creangă*4 (50 26 55) : 
Pinocchio — 17.
fl Circul București (11 01 20) : Zoo- 
circ — 16; 19,30.
fl Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Ileana Sînziana — 17.

Sesiunea științifică „Vocația păcii
în cultura română66

Sub egida Comitetului național 
român „Oamenii de știință și pacea", 
•vineri a avut loc în Capitală sesiunea 
științifică „Vocația păcii în cultura 
română", organizată de Academia 
Republicii Socialiste România și Aca
demia de științe sociale și politice.

Desfășurata in spiritul înaltelor 
principii enunțate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Pariidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în mesajul adresat Simpozionu
lui internațional de la București, se
siunea se înscrie in amplul program 
de activitate al Comitetului național 
român „Oamenii de știință și pacea", 
prezidat de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

în cuvîntul de deschidere a sesiu
nii, Mihnea Gheorghiu, președintele 
Academiei de științe sociale și poli
tice. a scos in evidență modul în care 
oamenii de știință și cultură din țara 
noastră traduc in viață politica de

A început montarea primului tronson 
la tablierul de la podul ce traversează 

apele Dunării
Zile de sfîrșit de noiembrie. Iama, 

cum se spune, bate la ușă. iar apro
pierea ei se simte pretutindeni aici 
pe malurile Dunării și Borcei, unde 
se construiește unul din cele mai 
mari poduri din Europa, cuprinzind 
arcade din oțel și beton de 190 de 
metri peste Dunăre și 140 de metri 
peste brațul Borcei. Ia care se adau
gă alte patru arcuri de cite 140 de 
metri fiecare. Lungimea totală a po
dului va fi de 1 090 metri, iar lăți
mea de 30 metri. Podul va avea pe 
mijloc două fire de cale ferată, iar 
pe fiecare latură cite o autostradă 
cu patru benzi. Volumul lucrării în
sumează zeci de milioane de tone de 
pămînt excavat și transportat, beton 
pregătit și turnat, mari cantități de 
otel si profile metalice „țesute" și 
montate cu gigantice utilaje și ma
carale.

Acum. în preajma Conferinței Na
ționale a partidului, colectivul Gru
pului de șantiere poduri dunărene 
Fetești, muncitori și maiștri, tehni
cieni și ingineri, în frunte cu comu
niștii, raportează realizarea în totali
tate a tuturor indicatorilor de plan 
pe 11 luni ale acestui an la 24 noiem
brie și pregătirea condițiilor necesare 
in vederea respectării graficelor de 
producție pentru anul 1983.

Marele eveniment din viata comu
niștilor, a întregului popor. Confe
rința. Națională a P.C.R., este întim- 
pinat cu o realizare importantă : 
a început montajul suprastructurii la 
podul de peste apele Borcei. Primul 

’tronson de 40 de metri de tablier va
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N-au trecut multe zile de cînd. la 
Oradea, a fost înregistrat un rezul
tat fotbalistic care ne-a bucurat : 
România — Ungaria 1—0. în meciul 
dintre selecționatele U.E.F.A. 1984. 
S-au întrecut deci juniorii fotbaliști 
vizați pentru loturile reprezentative 
ale celor două țări- in preliminariile 
turneului U.E.F.A. ce va fi organizat 
peste doi ani de zile. Selecționata 
noastră a fost alcătuită pe „schele
tul" celei de-a doua echipe (după 
vîrstă) a clubului „Luceafărul" din 
București, care activează in campio
natul diviziei „C“. Dar, cum scriam 
și in cronica telefonică a meciului 
respectiv, transmisă de la Oradea, po
vestea acestei confruntări a tinerilor 
de 17 ani ce reprezintă viitorul al 
doilea al fotbalului nostru a fost cu... 
cîntec. S-,o depanăm, împreună...

Potrivit calendarului internațional, 
selecționata U.E.F.A. '84 a avut în 
acest final de sezon fotbalistic două 
acțiuni importante : un turneu in 
Thailanda și un amical la Oradea cu 
selecționata similară a Ungariei.

Turneul din Thailanda (16—23 oc
tombrie) s-a bucurat de toată atenția 
și asistența din partea reprezentanți
lor federației de specialitate, și lu
crurile au decurs bine din punct de 
vedere fotbalistic — mai ales dacă 
ținem seama că acolo „cadeții" noș
tri au jucat cu juniori... mai mari ca 
vîrstă și cu seniori. S-au comis însă 
în Thailanda cîteva foarte grave și de
zonorante abateri în comportare, ast
fel că la întoarcere s-a pus inevita- 
bila problemă a unor necesare sanc
țiuni drastice. Dar era 23 octombrie, 
iar la 17 noiembrie trebuia jucat me
ciul cu Ungaria. Nimeni de la fede
rație însă nu s-a alertat (deși con
ducerea clubului „Luceafărul" a sesi
zat in scris încă de la începutul lunii 
noiembrie), astfel că jucătorii și an
trenorii acestui lot — neștiind care 
vor mai rămine și care nu — n-au 
făcut nici un antrenament (1!) timp 
de 20 de zile. Abia in 12 noiembrie 
(deci numai cu cinci zile înainte de 
partida cu Ungaria) s-a anunțat scoa
terea din lot a șase jucători și înlo
cuirea cuplului de antrenori Nicolae 
Beiizna — Dumitru Ivan.

Primul joc de antrenament, după 
turneul din Thailanda, a avut loc du
minică 14 noiembrie la Bușteni (a nu 
se uita că meciul cu Ungaria urma in 
proxima zi de miercuri 1) cînd noul 
antrenor — tinărul Valentin Gugiu, 
fost jucător la Sportul studențesc și 
profesor la Liceul din Pajura — a 
făcut cunoștință cu viitorii elevi; mai 
rămăseseră 13. pe alți 6 urmind sâ-i 
vadă pentru prima dată abia la so
sirea in Oradea, in preziua meciului 1 

pace a partidului și statului nostru 
ca o expresie a vocației de pace a po
porului român.

în comunicările susținute de aca
demician Șerban Cioculescu, prof. dr. 
docent Zoe Dumitrescu-Bușulenga și 
prof. dr. docent Alexandru Bălăci 
s-a subliniat faptul că savanții, cărtu
rarii țării noastre, creatorii de cultură 
au înțeles de-a lungul veacurilor și 
înțeleg, astăzi mai mult ca oricind, să 
servească cu prioritate absolută pro
gresul, intr-o țară și o lume a păcii. 
Vorbitorii au relevat rolul crescînd al 
operelor și oamenilor de știință, ex
tinderea schimburilor de idei în aria 
tuturor științelor și artelor, pentru 
relații culturale deschise, menite să 
sporească și să asigure mai buna cu
noaștere dintre toate popoarele in 
slujiră păcii și destinderii in lume.

La sesiune au participat academi
cieni, cadre didactice,- scriitori, spe
cialiști din ralte domenii de activitate, 
un numeros public.

fl în curind montat, urmind ca in 
zilele următoare să sosească de la 
Șantierul naval Galați și elementele 
celorlalte tronsoane. Constructorii fe- 
teșteni mulțumesc pe această cale 
gălățenilor pentru calitatea tablieru- 
lui confecționat. Echipe speciale lu
crează la nituire și la sudură, la mon
tarea acestor gigantice elemente din 
oțel menite să dăinuiască peste 
veacuri. Șeful. șantierului 4 montaj, 
inginerul Emanoil Iacob. unul din 
constructorii podului Giurgeni — 
Vadu Oii, împreună cu inginerul-șef, 
Robică Popină. și șeful de lot Mar
cel Pîrvulescu. sint tot timpul în 
mijlocul mentorilor din formațiile 
conduse de maistrul Vasile Cucu și 
inginerul Mihai Ștefănescu. unde fie
care operațiune este cu minuțiozitate 
pregătită, executată și controlată, to
tul desfășurin.du-se conform graficu
lui întocmit împreună cu constructo
rii ce realizează infrastructura.

în aceste zile, pe toate șantierele și 
în punctele de lucru, concomitent cu 
lucrările prevăzute în grafice, se fac 
pregătirile pentru iarnă. Se string și 
se depozitează toate materialele exis
tente, se face ordine, iar mașina de 
sudat cap la cap a bucăților de oțel 
beton funcționează nonstop. Se mon
tează stația de turnat asfalt și se pre
gătesc utilajele în așa fel incit in 
primăvară să se treacă cu toate for
țele la executarea lucrărilor de la 
autostradă.

Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scinteii”

De reținut că, în tot acest răstimp, 
nici o persoană din aparatul federal 
nu s-a arătat pe la acest lot național 
de juniori, și nici la Oradea nu s-a 
deplasat nimeni delaF.R.F. în Thai
landa lotul fusese — bineînțeles 1 — 
condus de către un tovarăș de la fe-1 
derație ; pentru Oradea s-a conside
rat însă că n-ar fi necesar să se de
plaseze cineva, conducători fiind de
semnați directorul „Luceafărului" — 
prot. Dan Ionescu — și noul antrenor. 
Ba nu. a mai fost și antrenorul Eu
gen Mladin. activist obștesc, dar cu 
sarcini tehnice, nu de conducere. Să 
fim bine înțeleși : nu spunem noi 
cine din conducerea federației tre
buia să răspundă de această acțiune 
(deși dintotdeauna unul din secreta-

Opinii din arenă 
și din junii ei

rii biroului federal se ocupa numai 
de juniori) și nici nu spunem că 
trioul Mladin — Ionescu — Gugiu nu 
s-ar fi descurcat (dimpotrivă !). Dar, 
fiind vorba de o reprezentativă na
țională — fie ea și la nivelul junio
rilor II — firesc și necesar era ca ac
țiunea să fie girată direct de forul 
național, nu doar de clubul „Lucea
fărul". Din necesități de protocol, din 
nevoia prezenței unei autorități ca
pabile să rezolve operativ orice pro
blemă și. nu în ultimul rînd. din 
atenție față de acești tineri chemați 
să apere culorile sportive ale tării și 
lăsați, pînă la urmă. să... danseze pe 
întuneric.

Iată de ce ne considerăm datori 
ca. revenind, să inserăm — ca mar
tori oculari — formația exactă și 
proveniența jucătorilor. Portar : Pe
tru Cristian (de la Tîrgoviște, 
acum la ..Luceafărul") ; fundași : 
Moldovan (R^pid Arad). Cirstea 
(Autobuzul Buc. — ^.Luceafărul"), 
Mihali (Bocșa — „Luceafărul"), 
Bănuță (Dacia Pitești — „Lu
ceafărul"); mijlocași : Sabou (Poli 
Timișoara), Lakatoș. căpitanul echi
pei (Baia Mare — „Luqeafărul"), 
Bobaru (Cîmpulung — „Lucea
fărul"); înaintași: Voicu (Dinamo 
Victoria — „Luceafărul"), Pavlov 
(Banatul Timișoara). Mărgărit (Me
canică Fină Steaua — „Luceafărul"). 
Au mai jucat Zuleam (Universitatea 
Craiova — „Luceafărul”). Terek 
(Gloria Arad) și Lascu (tot Gloria 
Arad). Cu toate că nu s-a putut face 
decit un scurt antrenament de miș
care cu lotul întreg — în preziua me

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ /i REPUBLICII

POPULARE SOCIALISTE ALBANIA
RAMIZ ALIA

Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Socialiste Albania

ADIL CARCANI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania
TIRANA

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Socialiste Albania, 
în numele poporului român, al Consiliului de Stat, al guvernului român, 
precum și al nostru personal, adresăm poporului albanez felicitări cordiale 
și cele mai bune urări de noi succese in realizarea aspirațiilor sale de 
dezvoltare și prosperitate.

Sintem încredințați că prietenia și conlucrarea dintre țările noastre se vor 
dezvolta tot mai mult, în interesul popoarelor român și albanez.

Oamenii 
intimpinâ a- 
cu realizări în 
de activitate,

La 29 noiembrie, poporul albanez 
sărbătorește împlinirea a 38 de ani 
de la eliberarea patriei sale de sub 
dominația fascistă. Sărbătoarea 
națională este precedată de aniver
sarea, la 28 noiembrie, a șapte de
cenii de la proclamarea indepen
denței naționale, după cinci secole 
de ocupație otomană. ~ 
muncii albanezi 
ceste evenimente 
diverse domenii 
preocupați de a asigura progresul 
continuu al țarii.

în anii puterii populare, obiecti
vul centrai al politicii economice a 
Partidului Muncii din Albania l-a 
.constituit industrializarea socialistă, 
pe baza valorificării bogățiilor na
ționale. Au fost create ramuri in
dustriale noi, cum sint construcțiile 
de mașini, producția de energie 
electrică, industria chimică și al
tele. Realizări de seamă' le consti-
tuie dezvoltarea și ridicarea la un 
nivel calitativ mai înalt a industriei 
ușoare și alimentare. în fiecare an 
intră in circuitul economic noi ca
pacități de producție, asigurind 
creșterea in continuare a avuției 
naționale.

O susținută dezvoltare a cunoscut 
agricultura, care asigură cantități 
sporite de produse atit pentru con
sumul intern, cit și pentru export.

Pe baza dezvoltării generalg a 
economiei, a crescut nivelul de trai 
al populației.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 27 

noiembrie, ora 20 — 30 noiembrie, ora 
20. în țară : Vremea va fi relativ caldă 
în prima parte a intervalului, apoi se 
va răci. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea precipitații locale sub formă

ciului. cînd antrenorul a trebuit să 
alcătuiască formația după cum vedea 
că lovesc mingea băieții, și după cum 
arătau — jocul a fost cum am mai 
scris : bun, spectaculos, atractiv. Be
neficiind de o serie de individualități 
cu apreciabile valențe tehnice (Cirs
tea, Mihali, Lakatos. Bobaru, Pav
lov, Bănuță, Moldovan), echipa 
noastră a reușit să-și domine parte
nerul de joc pînă la sufocare și să-1 
înfringă printr-un penalti executat 
cu siguranță și finețe de libero-ul 
Mihali.

Așadar, o victorie fotbalistică in 
fata unei reprezentative a Ungariei 
(de juniori, dar reprezentativă 1) s-a 
făurit, dar a rămas aproape în ano
nimat. Sigur că in aceeași perioadă 
fotbalul românesc s-a confruntat cu 
evenimente mai importante, care re
clamau forțe și prezențe de compe
tență și autoritate : meciul selecțio
natei „A" în R.D. Germană, pregă
tirea Universității Craiova pentru 
momentul „Bordeaux". derularea 
campionatului intern. Dar nici pe ju
niori n-avem dreptul să-i uităm. Or. 
ce s-a întîmplat cu echipa națională 
de juniori este’ inadmisibil, indife
rent ce alte treburi mai importante 
erau de făcut 1 Ca să nu mai vorbim 
că nici pe la prima reprezentativă de 
juniori (U.E.F.A. '83 — care pregă
tește meciul oficial cu Cipru, din 8 
decembrie), ca și în general pe Ia 
clubul „Luceafărul", considerat cen
tru, național de pregătire a juniorilor, 
n-a trecut nimeni din F.R.F. de la 
înlocuirea secretarului federal care 
răspundea de acest sector. Și proble
me de rezolvat, și greutăți de înlă
turat sint. din păcate, destul de 
multe.

Să încheiem menționînd că situa
țiile Ia care nq-am referit nu sînt 
simple scăpări din vedere.,ele au apă
rut pe fondul unui cronic dezinteres 
față de viitorul unu și viitorul doi al 
fotbalului nostru, in general față de 
selecționarea, formarea și promovarea 
copiilor și juniorilor — atit la nivelul 
unităților de bază (școli, cluburi, a- 
sopiații). cit și la nivelul județean 
sau al organului federal. Această 
rană doare mai mult, și e mai gravă 
decit faptul — și el nelipsit de în
semnătate și implicații — că la un 
moment dat a fost pur și simplu ui
tat „pe linie moartă" un lot national 
de juniori. Cum se ocupă de juniori 
alții, care ne înving și ne scot din 
competiții internaționale — vom ară
ta intr-un mai de mult promis arti
col despre Aston Villa. Poate, totuși, 
vom învăța ceva !

Gheorghe MITROI

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DÂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

în România aceste rezultate sint 
cunoscute și se bucură de apreciere, 
între cele două popoare există rela
ții de prietenie și colaborare cu vechi 
tradiții in lupta pentru eliberare 
națională și socială și făurirea unei 
vieți noi. Aceste raporturi s-au dez
voltat in anii făuririi noii orinduiri. 
avînd ca temelie respectarea princi
piilor independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc.

în cincinalul trecut, volumul 
schimburilor economice intre cele 
două țări »s-a dublat în raport 
cu perioada precedentă de cinci 
ani, iar in prezent schimburile 
economice se dezvoltă in cadrul 
unui program pe termen lung. Re
cent a fost încheiat la București 
un nou document între cele două 
țări, in baza căruia România va 
exporta in Albania utilaj petro
lier și material tubular pentru fo
raj. tractoare, autoturisme de teren, 
produse chimice, medicamente si 
altele, in schimbul unor produse 
albaneze cum sint cărbune energe
tic. minereu de crom, cupru si 
semifabricate din cupru, bauxită, 
produse textile, diverse bunuri de 
consum.. Extinderea relațiilor dintre 
cele două țări corespunde interese
lor reciproce, cauzei păcii și cola
borării.

de burniță și ploaie, îndeosebi'In vestul 
și nordul țării, unde, izolat, ele vor fi 
și sub formă de lapoviță și ninsoare. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
prezentînd intensificări de scurtă du
rată în regiunile vestice și la munte, 
predominînd din sectorul sudic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 3 și plus 7 grade, izolat mai 
coborît.e in estul Transilvaniei, cele 
maxime vor oscila între 4 și 14 grade. 
Ceață locală dimineața și seara.

IN PREAJMA ÎNCEPERII 
CAMPIONATULUI MONDIAL 

DE HANDBAL FEMININ
între 2 șl 12 decembrie, in mal 

multe orașe din Ungaria, se va des
fășura cea de-a VIIl-a ediție a Cam
pionatului mondial feminin de hand
bal. Echipa României va evolua in 
grupa B, urmind să întilnească. in 
ordine, selecționatele Coreei de Sud 
(2 decembrie, la Miskolc). Bulgariei 
(3 decembrie, la Debrecen) si 
U.R.S.S. (5 decembrie, la Miskolc).

Iată componenta celorlalte două 
grupe preliminare : grupa A (la 
Budapesta) R.D. Germană, deținătoa
rea titlului. Ungaria. Norvegia. Cuba: 
grupa C (la Pecs și Zalaegerszeg) : 
Cehoslovacia. Iugoslavia. R.F. Ger
mania, Congo.

Primele două clasate din fiecare 
grupă se vor califica pentru turneul 
final, programat la Budapesta, intre 
7 și 12 decembrie.

Din lotul selecționatei române care 
se pregăteste'Npentru această compe
tiție fac parte următoarele 19 jucă
toare : Viorica Ionică, Angela Bloj, 
Hajnal Palfi. Ana Moldovan. Maria 
Tbrck-Verigeanu. Zoranca Ștelano- 
vici. Valentina Turbatu. Adriana Pă- 
truț. Elena Ciubotaru. Angelica Avă- 
danei. Niculina Iordache. Rodica 
Covaliuc. Gheorghița Oprea. Laura 
Lunca, Mariana Oacă. Rodica Grigo- 
raș. Zita Biro, Elena Leonte și Ni- 
coleta Pleșoianu.

în cîteva rînduri
O Astăzi, în sala „Voința" va în

cepe tradiționala competiție interna
țională de popice dotată cu „Trofeul 
Carpați". la care participă, alături de 
reprezentanții țării noastre, sportivi 
din Austria. Bulgaria. Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Iugoslavia. Ungaria 
și Polonia.

în vederea acestei competiții, fede
rația a alcătuit un lot din care fac 
parte, printre alții. Iosif Tismănar, 
Iuliu Bice. Ilie Hosu. Gheorghe Sil
vestru. Stelian Boariu. Alexandru 
Cătineanu, din echipa campioană a 
lumii. Elena Pană și Ana Petrescu, 
campioane mondiale la perechi.

e Duminică, de la ora 10. pe sta
dionul „23 August" din . Capitală, in 
cadrul „Daciadei", se va desfășura 
competiția „Aleargă pentru sănătatea 
ta". în program figurează întreceri 
de cros, concursuri de patine pe ro
tile și o competiție de ciclism re
zervată posesorilor de biciclete-tu- 
rism.

Tot duminică, de la ora 10, in 
Parcul tineretului se vor desfășura 
întrecerile finale pe Capitală ale 
concursului de cros pe echipe.

@ CARBON ÎN SPA
ȚIUL SIDERAL îndreptată 
spre constelația Cassiopeia, an
tena radiotelescopului din Har
kov, în Ucraina, a decelat car
bon, care constituie, după cum 
se știe, baza vieții organice. Ra- 
diotelescopul din Harkov este cel 
mai puternic instrument de acest 
gen din lume in banda decame- 
trică. Savanții de aici au pus la 
punct aparate și metode speciale 
in măsură să capteze și să înre
gistreze clar liniile spectrale ale 
norului de carbon. în prezent 
este posibil să se evalueze can
titatea de carbon în raport cu 
alte elemente. S-au deschis ast
fel noi perspective pentru stu
dierea proceselor fizice și a evo
luției chimice în mediul sideral.

® EXPERIMENT ZOO
TEHNIC. Specialiști englezi 
au luat pentru experiență doi 
miei abia născuți de una și 
aceeași oaie. Au fost hrătjiți la 
fel. dar unuia 1 s-a făcut un 
vaccin care bloca acțiunea unul 
hormon produs de hipotalamus. 
Sporul zilnic în greutate pe care 
acesta l-a inregistrat a fost 
dublu față de cel al fratelui său. 
Țesuturile lui osoase se dezvol
tau intr-un ritm accelerat și 
odată cu ele și cele musculare, 
în scurtă vreme mielul a ajuns 
la proporțiile mamei sale. Cauza 
acestui fenomen o constituie 
slăbirea controlului natural asu
pra ritmului de creștere obți
nută cu ajutorul vaccinului. Ex
periența are o deosebită impor

tantă pentru sporirea producției 
de carne.

® O NOUA SURSĂ 
DE ELECTRICITATE. Cerce' 
tătorii companiei „Ford" au pus 
la punct un nou dispozitiv capa
bil să transforme căldura direct 
în energie electrică. Aparatul, 
care poartă numele de „motor 
termic cu sodiu", nu are părți 

•mobile și utilizează ca fluid de 
lucru o cantitate redusă de so
diu lichid. Printre aplicațiile po
tențiale ale aparatului se nu
mără utilizarea sa in sistemele 
energetice totale pentru locuințe 
și fabrici, in zonele izolate și in 
cadrul instalațiilor de energie 
solară care concentrează lumina.

© INSTALAȚIE DE 
TĂIERE CU APĂ.în Austria 
a fost realizată o instalație de 
tăiere cu jet de apă, cu ajutorul 
căreia pot fi decupate cauciucul, 
azbestul, celuloza, materialele 
textile și alte materiale, cu ex
cepția metalului și sticlei. Jetul 
de apă are presiunea de 4000 
bari și diametrul de 0,2 milime
tri, viteza sa fiind de două ori 
mai mare decit aceea a sune
tului. Printre avantajele instala
ției se află și acela că in cursul 
tăierii nu se degajă în aer praf, 
care este îndepărtat de apă.

^ETUTIMOEiMi
® CICLON DEVASTA

TOR. Ocolit in ultimii 23 de 
ani de cicloane, arhipelagul 
Hawaii a cunoscut zilele trecu
te ravagiile provocate de ciclo
nul Iwa, care a lăsat în urmă o 
priveliște dezolantă — relatează 
agenția France Presse. Viteza 
vîntului a ajuns uneori la 180 
kilometri pe oră. La Honolulu, 
capitala arhipelagului, ploaia 
care a însoțit ciclonul a inundat 
străzile, iar vîntuJ a smuls aco
perișuri și a doborîi stîlpi ai li
niilor electrice și telefonice, ali
mentarea cu energie electrică a 
orașului fiind întreruptă timp de 

citeva ore. Navele americane 
aflate la Pearl Harbour au fost 
silite, pentru mai multă siguran
ță, să iasă in larg. Potrivit unui 
bilanț provizoriu, un marinar 
și-a pierdut viața, iar alte per
soane au.fost rănite.

© O CLĂDIRE CÎT 
UN ORAȘ. Capitala Italiei 
s-a îmbogățit cu încă o curiozi
tate : la periferia Romei s-a în
cheiat construcția unui bloc de 
locuințe cu multe etaje și cu o 
lungime de peste un kilometru, 
în el vor locui nu mai puțin de 
6 000 persoane. La parterul „clă- 
dlrii-oraș“ se află magazine, 
braserii, săli de expoziție, ate
liere. Autorul proiectului ests 
arhitectul Mario Fiorentino.

© ZĂCĂMINTE DE VA
NADIU. La Stockholm s-a 
anunțat că in regiunea Hael- 
singland, în munții Bjuraeker, 
s-au descoperit recent 11 zăcă
minte de vanadiu, metal1 ce ser
vește la producerea otelurilor 
speciale. Se estimează că ex
ploatarea acestor rezerve, ce 
conțin circa 58 000 tone de vana 
diu, va permite satisfacerea 
timp de 30 de ani a necesităților 
industriei siderurgice din Suedia

© O NOUĂ STEA a 
fost descoperită de către astro
nomii britanici Ia marginea Căii 
Lactee. Ea efectuează 600 miș
cări de revoluție pe secundă. 
Steaua, identificată deocamdată 
cu numărul de cod 4C2153, emi
te, de asemenea, peste 660 radio- 

pulsuri pe secundă — de peste 
10 ori mai rapid decit oricare 
alte obiecte cosmice observate 
pînă acum, a declarat profesorul 
Antony Hewish. Această stea, de 
100 de ori mai mare decît Soare
le. a fost descoperită prin radio- 
telescop la Universitatea Cam
bridge.

© UN NOU LUBRI
FIANT a fost pus la punct do 
către Institutul ungar de cerce
tări pentru industria automobi
lului. Noul produs, care asigură 
o economie de carburant de 
circa 5 ia sută, conține aditivi 
antifricțiune și antiuzură. pre
lungind cu aproximativ 50 la 
sută viața motorului. Utilizarea 
noului lubrifiant va permite 
economisirea a 150 000 tone car
burant anual.
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— Vizi- 
ne ca'e 

Socialiste 
Nicolae

KUWEIT 26 (Agerpres). 
ta oficială de prietenie 
președintele Republicii 
România. tovarășul 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu. o va efectua in 
Kuweit, la invitația emirului aces
tui stat, șeicul Jaber Al-Ahmad Al- 
Jaber Al-Sabah. este așteptată aici 
cu un interes deosebit, fiind apre
ciată ca un moment de seamă în 
dezvoltarea pe mai 
(iilor pe multiple 
țările noastre, spre 
popoare, al cauzei ,........... ...
gerii internaționale. încheind noua 
și strălucita solie de pace si prie
tenie pe care șeful statului român 
a purtat-o. în această săptâm’nă. 
peste hotare, vizita in puternicul 
centru economic și politie al lumii 
arabe, care este Kuweitul, consti
tuie încă o mărturie a prețuirii de 
care se bucură, pretutindeni în 
lume, personalitatea președintelui 

Ceaușescu. eforturile sale 
pentru statornicirea unei 
colabo- 

păcii. a 
inde- 

natio-

departe a rela- 
planuri dintre 
binele ambelor 
păcii si întele-

Nicolae 
neslăbite 
lumi a 
rării si 
respectului 
pcndcntei 
nale si suverani
tății fiecărui stat.

' Noua prezentă a 
setului statului ro- 
mârt pe pămîntul 
constitui, in același timp 
se relevă aici
lei de exprimare a înaltei gratitu
dini a gazdelor neutru poziția con
structivă a României în legătură cu 
solutionarea oroblemelor Orientului 
Mijlociu, pentru activitatea neobosi- 

. tă desfășurată de șeful statului ro
mân în vederea instaurării unei 
păci drepte și trainice în această 
parte a lumii. Acestea sint senti
mentele cu care populația Kuwei
tului îi intimpină pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. Kuweitienii. de 
la omul întîlniț pe stradă la cel in
vestit cu importante responsabili
tăți politice, țin să-și exprime 
bucuria reintîlnirii cu o personali
tate de aleasă 
contemporană.
loarea păcii și 
pregătesc să-I 
ședințele Nicolae Ceausescu ca 
un oaspete de vază și ca pe 
prieten apropiat, care a adus o con
tribuție inestimabilă la lupta pentru 
instaurarea unei lumi mai bune și 
mai^drepte pe planeta noastră.

In acest sens, MOHAMMAD 
YOUSEF AL-ADASANI. președin
tele Adunării Naționale din Kuweit, 
a declarat ■ „Noul dialog la nivel 
înalt româno-kuweitian este urma
rea firească a unor rodnice contac
te între cele două țări, la loc de 
frunte situîndu-se vizita Excelentei 
Sale președintele Nicolae Ceaușescu 
în Kuweit, in anul 1976. si vizita 
Alteței Sale emirul Kuweitului în 
România, anul trecut. Asemenea 
contacte reciproce s-au reflectat si 
se vor reflecta. în continuare, în 
dezvoltarea relațiilor între cele 
două țări.

La rîndul meu. am vizitat Româ
nia. prilej cu care am avut marea 
onoare de a fi primit de Excelenta 
Sa președintele Nicolae Ceausescu. 
Am fost impresionat de eforturile 
și dorința sa sinceră do a impulsio
na raporturile dintre țările noastre. 
Cunosc bine personalitatea pre-

șcdintelui dv„ om politic de pri
mă dimensiune internațională, și 
aș dori să subliniez că România, 
reprezentată de Excelența Sa, a de
pus eforturi de cea mai mare în
semnătate pentru găsirea unei solu
ții juste problemei Orientului Mij
lociu. Inițiativele și acțiunile sale 
perseverente vor contribui, sint si
gur, Ia reglementarea pașnică a si
tuației din această regiune".

La rîndul său. ABELRAHMAN 
AL HOUTY, subsecretar la Minis
terul Informațiilor, sublinia „Sîn- 
tem fericiți să-I întimoinăm 
din nou pe președintele Nicolae 
Ceaușescu in Kuweit, vizita sa 
avi nd loc in contextul unei 
bune cooperări între țările noastre, 
ca urmare a intîlnirilor și convor
birilor anterioare la nivel inalt. 
precum și la alte, niveluri. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este un 
mare om politic, care se bucură de 
o deosebită apreciere și înțelegere 
în lumea contemporană. Sîntem în
credințați că vizita sa va fi încu-

Viu interes în Kuweit față de apropiata vizită oficială 
de prietenie a înaițiior soii ai poporului român

kuweitian se va 
asa cum 

intr-un fericit ori-

prestanță în lumea 
Ei cunosc bine va- 
toemai de aceea se 
primească pe pre- 

pe 
un

nunată cu rezultate pozitive pe- 
linia amplificării relațiilor româno- 
kuweitiene în toate domeniile".

„Noua intîlnire româno-kuwei- 
tiană la nivel înalt va contribui la 
întărirea bunelor relații dintre ță
rile noastre, la dezvoltarea coope
rării bilaterale in toate domeniile 
de activitate. în interesul celor 
două popoare și al întregii umani
tăți", a arătat BARGES HAMOUD 
AL-BARGES, președintele Consi
liului de Administrație și director 
general al Agenției kuweitiene de 
presă — KUNA. „Țările noastre — 
a continuat el — sînt bine cunos
cute și pe plan internațional pen
tru eforturile lor la cauza păcii și 
stabilității mondiale. Contribuția 
pozitivă a României pe acest plan 
este unanim recunoscută, 
se datorează 
de mare 
ței Sale 
Ceaușescu, 
late a lumii contemporane. Noi, 
arabii, privim cu respect și apre
ciere inițiativele României, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru instaurarea unei păci juste 
și durabile în Orientul Mijlociu, 
pentru asigurarea dreptului po
porului. palestinian la autodetermi- . 
nare și la crearea unui stat pales
tinian independent. Am fost pu
ternic impresionat de abnegația cu 
care muncește poporul român pen
tru dezvoltarea țării sale, de uni- 

președintelui

Aceasta 
înțelepte, 
Excelen- 

Nicolae
conducerii 

audiență a 
președintele 
remarcabilă personali

tatea sa în jurul 
Nicolae Ceaușescu".

„Aici — sublinia 
AL .TASSEM, înaltă 
la 'Divanul emirului 
mare importanță vizitei președinte
lui Nicolae Ceaușescu, care consti
tuie un răspuns la vizita efectuată, 
anul trecut, în România de Exce
lența Sa emirul Kuweitului. Fără 
îndoială că această nouă intîlnire 
între cei doi șefi de stat va consti
tui un moment important în dez- 
volta-ea relațiilor dintre Kuweit și 
România pe cele mai diverse pla-

MOHAMMAD 
oficialitate de 
— se acordă o

nuri de activitate, cit și în conlu
crarea lor pe arena internațională, 
spre binele popoarelor noastre, al 
întregii omeniri. Ne amintim cu 
emoție de primirea deosebit de căl
duroasă rezervată, anul trecut. Al
teței Sale in România. Sentimentele 
noastre profunde față de poporul 
român și conducătorul său ne stră
duim să le exprimăm în toată ple
nitudinea lor, prin manifestările de 
simpatie de care se va bucura pre- 
șed'ntele Ceaușescu pe timpul șe- 

, derii sale, din păcate foarte scurtă, 
în țara noastră.

Aș dori să aduc, cu acest prilej, 
nn omagiu președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru efortul pe care-I 
face in vederea soluționării pașnice 
a situației din Orientul Mijlociu. 
Apreciem foarte mult această pozi
ție. ca dealtfel întreaga activitate a 
României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu consacrată cauzei inde
pendenței și progresuJui tuturor 
popoarelor lumii. Primim cu mare 
bucurie noua vizită în țara noas

tră a președin
telui Nicolae 
Ceaușescu și a 
doamnei Elena 
Ceaușescu", a de
clarat, în înche
iere, Mohammad 
Al Jassem.

Ca semn al unei înalte conside
rații pentru țara noastră și condu
cătorul său, tricolorul . românesc 
flutură, alături de drapelul gazde
lor, în principalele puncte ale ca
pitalei kuweitiene, pe întregul tra
seu ce va fi străbătut de coloana 
oficială după sosirea pe modernul 
aeroport internațional al țării. O 
atmosferă sărbătorească domină pe. 
frumosul bulevard Gamal Abdel 
Nasser, unde este situat Palatul 
„Salaam", reședința rezervată dis
tinșilor oaspeți pe timpul șederii in 
Kuweit și loc de desfășurare a 
convorbirilor la nivel inalt, ca și 
în piața care găzduiește Palatul 
„Sief". sediul Divanului emirului 
și al șefului statului. In cinstea so
sirii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu a 
fost alcătuită o misiune de onoare.

Presa din Kuweit, care apare în 
limbile arabă si engleză, subliniază, 
la rîndul său, că guvernul kuwei
tian a salutat cu bucurie, în ultima 
sa ședință, vizita oficială de priete
nie pe care o va efectua președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, impfc- 
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
Sub titlul „Ceaușescu vizitează Ku
weitul". ziarele „AL-QABAS". 
„AL-HADAF". „KUWAIT TIMES" 
și „ARAB TIMES" publică comen
tarii în care se fac ample referiri 
la relațiile — apreciate ca excelen
te — dintre cele 'două țări, dintre 
România și statele arabe, subliniin- 
du-se că acestea sint bazate pe 
egalitatea în drepturi, neamestecul 
în treburile interne, respectarea in
dependenței și suveranității națio
nale a fiecăruia. Referindu-se la 
politica activă de pace și colabo
rare internațională promovată de 
tara noastră sub conducerea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, în
treaga presă kuweitiană dă o înal
tă apreciere poziției juste a Româ
niei socialiste față de cauza po
poarelor arabe și, in special, a ce
lui palestinian.

■W

Tn documentele programatice ale 
partidului nostru, elaborate sub di
recta indrumare a secretarului său 
general, președintele republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in vastul 
demers1 internațional al României 
socialiste, în activitatea sa dinamică 
și perseverentă pe arena mondială, 
o atenție deosebită este acordată 
dezvoltării și întăririi bunei vecină
tăți intre state.

Eforturile 'neslăbite ale României în 
acest domeniu și-au găsit o nouă ex
presie in inițiativa ' prezentată de 
țara noastră la O.N.U. referitoare la 
„Dezvoltarea,și întărirea relațiilor de 
bună vecinătate între state", propu
nere care întrunește un larg ecou 
în rîndul celorlalte delegații..

Inițiind o dezbatere în forumul 
mondial pe această tematică impor
tantă, România aduce în sprijinul 
propunerii sale o experiență pozitivă 
cu valoare de exemplu. Este bine 
cunoscută activitatea permanentă 
desfășurată, de partidul și statul nos
tru pentru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare șl prietenie cu toate sta
tele din Balcani, indiferent de orin- 
duirea social-politică, pentru trans
formarea Balcanilor într-o regiune 
lipsită de arme nucleare, o zonă a 
prieteniei, păcii și bunei vecinătăți, 
care să contribuie la securitatea con
tinentului european, la pacea întregii 
lumi. O ilustrare elocventă a aces
tei orientări o constituie recente
le ini Uniri și convorbiri ale pre
ședintelui României cu reprezen
tanții la cel mai înalt nivel ai R.P. 
Bulgaria, ai R.S.F, Iugoslavia și Re
publicii Elene.

„Dorim ca regiunea noastră — care 
In trecut era cunoscută ca un «butoi 
cu pulbere» a! Europei — să devină 
o zonă a bunei vecinătăți, a înțele
gerii, colaborării și păcii, o regiune 
fără arme nucleare, fără baze mili
tare străine" — sublinia în acest sens 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
adăugind : „România dezvoltă larg 
relațiile cu toate statele din Balcani 
și trebuie să menționez, cu satisfac
ție, că avem relații bune cu toate 
aceste state. Vrem să extindem co
laborarea economică, științifică, cul
turală, să- dăm noi dimensiuni orga
nismelor existente, care activează în 
comun, și să creăm noi organisme 
comune, pornind de la experiența po
zitivă a organismeloi' existente. Să 
realizăm o asemenea colaborare care 
să asigure dezvoltarea economico- 
șocială a fiecărei țări in parte și să 
acționăm hotărit ca popoarele noas
tre să trăiască in pace, să nu admită 
pe teritoriul lor arme nucleare".

Concomitent, intr-un sens mai 
larg, România dezvoltă relațiile de

PROIECTUL DE REZOLUȚIE INIȚIAT DE ROMANIA

Consecințele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor și cheltuielilor militare 

a fost adoptat de Comitetul pentru probleme politice 
și de securitate al Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). — Comitetul pentru probleme poli

tice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat prin consens 
proiectul de rezoluție inițiat de România privind consecințele economice 
și sociale ale cursei înarmărilor și cheltuielilor militare. Acest proiect, 

• la care au devenit coautoare 21 de state din toate regiunile geografice ale 
lumii, a fost adoptat in urma examinării noului raport al secretarului ge
neral al O.N.U. privind consecințele economice și sociale ale cursei înar
mărilor și cheltuielilor militare elaborat de un grup de experți condus de 
reprezentantul țării noastre.

Analiza aprofundată a fenomenului 
complex al cursei înarmărilor cuprin
să în raport și considerentele expri
mate de delegații in legătură cu con
ținutul său pun în evidență cit se 
poate de convingător necesitatea ac
țiunii ferme pentru încetarea cursei 
înarmărilor, în primul rind a înarmă
rilor nucleare, și a încetării risipei 
imense de resurse umane și materia
le pe care o reprezintă cheltuielile 
militare. Concluziile raportului, re
marcabile prin caracterul lor de strin
gentă actualitate, sint un semnal de 
alarmă pe care O.N.U. și marea ma
joritate a statelor membre îl trag in 
fața pericolului tot mai grav pe care 
cursa nestăvilită a înarmărilor ÎI con
stituie pentru pacea și securitatea in
ternațională, pentru viața economică 
și socială a tuturor statelor și situația 
economiei mondiale atit de precară 
în prezent.

Fără adoptarea unor măsuri urgen
te de stopare a cursei înarmărilor și 
a cheltuielilor militare, se subliniază

în raport, perspectivele omenirii în 
etapa imediat următoare sint dintre 
cele mai sumbre. După ce salută cu 
satisfacție prezentarea raportului și 
exprimă mulțumiri secretarului gene
ral al O.N.U. și experților care au 
contribuit la elaborarea lui, rezoluția 
recomandă ca în acțiunile viitoare ale 
O.N.U. in domeniul dezarmării să fie 
luate în considerare concluziile la 
care ajunge raportul și să fie aduse 
la cunoștința opiniei publice interna
ționale. Pentru a pune in valoare 
forța de convingere a argumentării 
raportului, cit si maniera accesibilă 
cercurilor largi ale opiniei publice in 
cape este redactat, rezoluția cere se
cretarului general al O.N.U. să ia mă
surile necesare pentru reproducerea 
raportului ca publicație ă O.N.U, și 
să-i asigure o largă publicitate în ca
drul campaniei mondiale de dezar
mare. în același sens, se recomandă 
guvernelor să asigure cea mai largă 
difuzare posibilă raportului.

Sesiunea Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze

BEIJING 26 (Agerpres). — La 
Beijing au început vineri lucrările 
celei de-a V-a sesiuni a Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari 
(A.N.R.P.) a R.P. Chineze — reia-’ 
tează agenția China Nouă.

, Cuvintul de deschidere a lucrări
lor a fost rostit de Ye Jianying, pre-

sedintele Comitetului Permanent al 
A.N.R.P. Peng Zhen. vicepreședinte 
al (Comisiei pentru revizuirea consti
tuției. a prezentat în fata celor 3 055 
de denutati raportul referitor la pri
mul punct de pe ordinea de zi a ac
tualei reuniuni a parlamentului chi
nez — revizuirea Constituției.

I Agențiile de presa transmit: i
VERNISAJUL UNEI EXPOZIȚII DE CARTE ROMANEASCA, cu- . 

I prinzind, în principal, selectiuni din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
| a avut loc la Universitatea din Montreal. Expoziția va fi. ulterior, in- | 

clusă in fondul Bibliotecii universitare. Cu acest prilej. însărcinatul cu

I afaceri a.i. al tării noastre a prezentat expunerea „Poziția și propune- | 
rile României in problemele dezarmării, concepția președintelui Nicolae | 
Ceaușescu privind dezarmarea, destinderea și cooperarea internațională",

. care a fost ascultată cu interes de un numeros public. |
LUCRĂRILE PLENAREI C.C. AL 

P. C. ITALIAN s-au încheiat la 
IRoma. A fost examinat un docu

ment politic, care a fost adoptat ca 
bază pentru discuțiile de partid ce 

. vor avea loc in preajma celui de-al 
XVI-lea Congres al P.C.I., progra- 

| mat să se țină la Milano, in perioa
da 2—6 martie 1982.

COMPONENTA NOULUI GU- 
1 VERN JAPONEZ. Parlamentul Ja- 
Iponiei l-a desemnat vineri pe Ya- 

suhiro Nakasone ca prim-ministru 
al țării. Premierul a anunțat com
ponența viitorului guvern. Ministe
rul Afacerilor Externe va fi condus 
de Shintaro Abe,

I FELIPE GONZALES — DESEM
NAT VIITOR PREȘEDINTE AL 

I GUVERNULUI SPANIOL. Felipe
Gonzales, secretar general al Parti

dului Socialist Muncitoresc Spaniol I 
(P.S.M.S.), a fost desemnat de re
gele Juan Carlo, al Spaniei ca vi
itor președinte al guvernului țării. | 
Confirmarea definitivă de către 
parlament in această funcție va I 
avea loc în cursul săptămînii vii-, 
toare. sesiunea de învestitură ur- ' 
mind să înceapă marți.

POLITIA DIN ZIMBABWE L-A I 
ARESTAT .PE FOSTUL PRIM-MINIS- 
TRU RHODEZIAN lan Smith și pe I 
soția acestuia, împreună cu alte 26 I 
persoane, în timp ce participau la o 
întilnire ilegală, secretă, la Harare, 
transmite agenția Jana. Cei arestați ' 
sint membri ai partidului „Frontul , 
Rhodezian", principalul partid al 
rasiștilor albi din această țară, con- I 
dus de lan Smith.

colaborare și bună înțelegere cu 
toate statele continentului, nu numai 
cu cele aflate in regiunea noastră 
geografică, promovează de fapt ase
menea raporturi cu celelalte țări ațe 
lumii, indiferent de oriqduirea lor 
social-politică sau de continentele 
un.de sint situate — actualul itine
rar asiatic al președintelui Nicplae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, fiind o grăitoare 
dovadă a acestei statornice orientări.

Este un motiv de satisfacție de a 
consemna că raporturi de bună ve
cinătate sînt cultivate și promovate 
de numeroase alte state. Este o rea

te regiunile geografice, s-au alăturat 
acestei propuneri, adoptată in pre
alabil, cu acordul tuturor țărilor in 
Comitetul pentru problemele politice 
și de securitate al O.N.U. Problema
tica bunei vecinătăți este inclusă pe 
ordinea de zi și a actualei sesiuni 
tocmai în vederea întăririi și dez
voltării conținutului său, a definirii 
mijloacelor și modalităților de spo
rire a eficienței sale, rezultatele a- 
cestor eforturi urmind să fie încor
porate intr-un document internațio
nal corespunzător.

în acest sens, zilele trecute a fost 
difuzat Raportul secretarului general

MA NI FES TĂ RI CONS A CRA TE
ANIVERSĂRII REPUBLICII

în cadrul manifestărilor organizate 
în cinstea celei de-a 35-a aniversări 
a proclamării Republicii, in diferite 
țări au loc acțiuni consacrate acestui 
eveniment.

La Casa filmului din MOSCOVA a 
fost organizată o seară culturală. A 
fost prezentată creația cinematogra
fică românească și a fost vizionat 
unul dintre filmele recente ale regi
zoarei Elisabeta Bostan, prezentă la 
Moscova. Au participat reprezentanți 
ai secției cultură a C.C. al P.C.U.S.. 
membri ai conducerii Comitetului de 
stat pentru cinematografie și ai Aso
ciației cineaștilor din U.R.S.S.. cunos- 
cuți regizori, artiști și critici so
vietici.

Cu același prilej. în orașul VLA
DIMIR a avut loc vernisajul Expo
ziției de fotografii „România — țară 
a turismului, țară a prietenilor". Au 
participat reprezentanți ai organelor 
locale de nartid si de stat, lucrători 
în domeniul turismului, ziariști. A 
fost organizată o conferință de presă.

în Franța au fost organizate, de 
asemenea, seri culturale românești la 
universitatea Sorbona din PARIS și 
universitatea din STRASBOURG. Cu 
acest prilej au fost evocate reali
zările obținute de România în anii 
construcției socialiste, subliniindu-se 
rolul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in accelerarea dezvoltării țării, în 
promovarea unei politici de pace și 
colaborare între toate statele lumii, 
în cadrul acestor manifestări, profe
sorul Virgil Cândea a prezentat con
ferințe pe tema „Locul românilor în 
istoria universală" și „Tradițiile 
luptelor pentru libertate și unitate 
națională ale poporului român".

Asociația Danemarca-România a 
organizat, la COPENHAGA, o seară 
culturală românească în cadru! că
reia președintele asociației. Bent 
Ramsdal Knudsen, a prezentat unui 
numeros auditoriu o expunere pri
vind realizările sociale și culturale 
ale poporului român.

România se pronunță pentru angajarea mai fermă 
a UNESCO în efortariie de consolidare a păcii 

Intervenția șefului delegației țării noastre
PARIS 26 (Agerpres). — Luînd 

cuvintul in cadrul dezbaterilor se
siunii extraordinare a Conferinței 
generale a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință și 
Cultură (UNESCO), șeful delegației 
române. Gheorghe Dolgu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a pre
zentat pe larg poziția țării noastre, 
concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind necesitatea între
prinderii de măsuri pentru oprirea 
cursului spre încordare și revenirea 
la politica de destindere, colaborare 
și pace.

A fost subliniată necesitatea anga
jării și mai ferme a UNESCO în 
eforturile de menținere și consoli
dare a păcii. în promovarea unei 
cooperări internaționale pașnice, ba
zate pe justiție și echitate, in stimu
larea schimbului de valori materiale 
și spirituale în condițiile Respectării 
depline a personalității fiecărui po
por. a diversității opțiunilor și căilor 
de dezvoltare.

Se impune mai mult ca oricind — 
a arătat vorbitorul — ca. în dome
niile sale de competență. UNESCO 
să facă totul pentru a contribui la 
oprirea cursei înarmărilor și pentru a 
se trece la măsuri concrete de dezar
mare. la alocarea în scopuri pașnise 
a fondurilor astfel economisite, in
clusiv pentru ajutorarea țărilor în 
curs de dezvoltare și intensificarea 
cercetării științifice. S-a subliniat că 
o atenție specială ar trebui acordată 
angajării largi a oamenilor de știin
ță în lupta pentru orientarea cerce
tărilor nucleare, chimice. biologice 
și din alte domenii, spre obiective 
firești, pașnice și constructive.

„Oamenii de știință, dezarmarea 
și pacea", o relație care circumscrie 
aspectele majore ale responsabilității 
umaniste și pașnice a savantului, ar 
trebui să constituie tematica unui 
subprogram special. Acesta este me
sajul simpozionului „Oamenii de

știință și pacea", care a avut loc. la 
București, în 1981, al inițiativelor și 
acțiunilor desfășurate în România și 
pe plan internațional de Comitetul 
rațional român „Oamenii de știință 
și pacea".

România — a continuat vorbitorul 
— atribuie o importanță primordială 
intensificării eforturilor pentru era
dicarea subdezvoltării și instaurarea 
noii ordini economice internaționale. 
Experiența României și a altor țări 
atestă că esențială pentru lic^darea 
subdezvoltării este mobili- ■ efor
turilor' proprii ale fiecăre națiuni 
spre edificarea unei economii moder
ne. spre creșterea potențialului edu
cațional. științific și tehnologic na
tional. conjugate cu dezvoltarea coo
perării internaționale și cu sprijini
rea eforturilor țărilor în curs de dez
voltare. ■

A fost exprimată adeziunea delega
ției române la programul UNESCO 
„Cultura și viitorul" și s-au apreciat 
pozitiv eforturile întreprinse în ulti
mii ani de UNESCO pe linia sporirii 
contribuției sale la înfăptuirea unei 
noi ordini internaționale în domeniul 
informației, ca parte integrantă a 
noii ordini economice internaționale.

Prezentînd concepția României în 
problema educării si formării tinerei 
generații, vorbitorul a arătat că de
legația română .sprijină recomandă
rile Consiliului Executiv al UNESCO 
privind contribuția mai activă pe 
care organizația trebuie să o aducă 
la aplicarea programului de măsuri 
și activități ce urmează să fie între
prinse în cadrul marcării. în 1985, a 
Anului international al tineretului.

Atentia organizației trebuie orien
tată mai feTn snre asigurarea dreptu
rilor fundamentale ale popoarelor și 
omului, a căror realizare presupune 
lichidarea oricărei dominații a unui 
ponor asupra altuia, abolirea colonia
lismului. a politicii imperialiste de 
forță și de amenințare cu forța.

nile in treburile interne ale altor 
state.

Noțiunea de vecinătate a dobindit 
un sens tot mai amplu. Progresele 
științei și tehnicii au micșorat dis
tanțele și au facilitat contactele și 
legăturile între popoare. Buna veci
nătate capătă astfel o sferă de apli
cabilitate tot măi largă, trecînd de 
la dimensiunile regionale la cele 
continentale sau chiar planetare.

Țara noastră consideră că realiza
rea acestui deziderat major este fa
vorizată, pe lingă experiența pozi
tivă acumulată ,in raporturile dintre 
state, de existența in prevederile

PROMOVAREA BUNEI VECINĂTĂȚI
- factor de consolidare a securității 

internaționale
litate că marile schimbări de ordin 
politic, economic și social, precum1 și 
amplele progrese in domeniul știin
ței și tehnicii, înregistrate în perioa
da postbelică, au adincit procesul de 
interdependență în care se află na
țiunile lumii, conferind noi dimen
siuni și valențe comportamentului 
statelor unele față de altele.

Nu poate fi ignorat, totodată, că, 
in special în ultima vreme, viața in
ternațională înregistrează evoluții 
care afectează tegulile bunei vecină
tăți, sîntem martorii unor practici de 
ingerințe și amestec de natură să 
afecteze climatul mondial, generînd 
stări de tensiune și încordare, in
clusiv între vecini — și aceasta nu 
numai in regiuni unde există focare 
de conflict, ci și dincolo de aria geo
grafică a acestora. Sînt realități care 
pun in evidență însemnătatea și opor
tunitatea inițiativei României socia
liste, a cărei transpunere in viață ar 
contribui la reluarea cursului spre 
destindere, la asigurarea unui cadru 
rodnic de colaborare intre state.

Prezentată la O.N.U. în 1979. ini
țiativa României privind dezvoltarea 
și intârirea bunei vecinătăți a con
dus în 1931 la adoptarea prin con
sens de către Adunarea Generală a 
proiectului de rezoluție avansat de 
țara noastră. Alte 30 de state, din toa

al O.N.U. cu privire la buna vecină
tate — primul document de ansamblu 
al Națiunilor Unite in care se abor
dează fondul acestei probleme de o 
însemnătate capitală. Raportul pune 
în evidență adevărul că relațiile de 
bună vecinătate constituie o condiție 
fundamentală a menținerii păcii și 
securității internaționale și că exa
minarea problematicii bunei vecină
tăți in cadrul O.N.U. — pe baza ex
perienței. ideilor și propunerilor tu
turor țărilor — este de natură să con
ducă la stabilirea unor norme specifi
ce de conduită între statele vecine, 
potrivit imperativelor păcii, destinde
rii si cooperării fructuoase între na
țiuni.

Este știut că o îndelungată con
viețuire pe teritorii alăturate a 
generat între statele vecine le
gături tradiționale de prietenie și 
colaborare, multiple afinități istorice 
și culturale, interese comune. Proxi
mitatea geografică a ridicat insă, 
uneori, și probleme de natură con- 
flictuală, care, nesoluționate la timp, 
s-au agravat și complicat, degene- 
rînd în acțiuni militare. Se resimt în 
asemenea situații efectele și urmări
le dominației coloniale, precum și ale 
politicii imperialiste de forță și dic
tat, practicile legate de împărțirea 
lumii in sfere de influență, imixtiu

Cartei O.N.U. a obligației pentru ță
rile membre de a dezvolta relații de 
bună vecinătate și de înscrierea în 
numeroase tratate bilaterale și mul
tilaterale a unui asemenea concept. 
Elaborarea unui instrument interna
țional, care să definească cu claritate 
drepturile și obligațiile ce decurg din 
buna vecinătate, ar crea tocmai ca
drul corespunzător pentru ridicarea 
pe un plan superior a normelor spe
cifice acestui domeniu in raporturile 
dintre state.

Avansind această inițiativă la 
O.N.U., România propune comunită
ții internaționale un concept bine 
fundamentat cu privire la buna ve
cinătate. în care sînt definite căile și 
modalitățile concrete de întărire a 
acesteia. în concepția partidului și 
statului nostru, buna vecinătate tre
buie edificată pe respectarea neabă
tută a principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne, nefolosirii forței sau ame
nințării cu forța, integrității terito
riale și Inviolabilității frontierelor — 
norme generale de conduită, care 
capătă o tot mai amplă recunoaștere 
internațională și care sînt de natură 
să ducă in mod hotărîtor la evitarea 
conflictelor, la promovarea înțelege
rii și colaborării pe plan mondial.

Acestor norme vin să li se adauge, 
în viziunea țării noastre, norme pro
prii relațiilor de bună vecinătate, ca 
o necesitate ce decurge firesc din 
volumul și diversitatea acestor ra
porturi specifice.

O importanță deosebită în acest 
sens ar avea obligația asumată de 
vecini de a-și reglementa toate pro
blemele pe calea consultărilor și ne
gocierilor. Este de la sine înțeles ce 
efecte salutare, de lungă durată, care 
ar imprima vieții internaționale un 
sens ireversibil, s-ar putea obține 
prin aplicarea măsurilor de încredere 
între state și de dezangajare mili
tară, inclusiv crearea de zone demili
tarizate la frontierele dintre state. în 
concretizarea acestor măsuri, o mare 
însemnătate ar avea realizarea unor 
înțelegeri privind renunțarea la o 
serie de acțiuni militare, cum sint 
demonstrațiile de forță, manevrele 
desfășurate in apropierea granițelor 
unor state, în general a tuturor ac
țiunilor care generează neîncredere, 
suspiciune, animozități, tensiuni și 
nu rareori ciocniri armate.

Pornind de la aceste considerente, 
măsurile preconizate de țara noastră 
sint menite să promoveze și să adîn- 
cească încrederea intre state, să-i 
asigure un fundament de neclintit, să 
exercite o influență pozitivă asupra 
climatului politic pe plan regional 
și internațional.

Concomitent, buna vecinătate pre
supune includerea în normele de 
conduită ale statelor a dbligațlei de 
o. colabora și a se intrajutora pentru 
desfășurarea normală a vieții econo
mice, pentru depășirea unor situații 
dificile, provocate, de pildă, in ca
zuri de calamități naturale, asumarea 
angajamentului de a nu folosi mij
loacele de informare în masă pen
tru campanii propagandistice rău
voitoare ; a obligației de a nu încu
raja sau sprijini cu forțe armate 
acțiunile diferitelor grupări care 
contestă autoritatea guvernelor le
gale ale statelor vecine și oricare 
alte fapte de natură a afecta vecinii.

Ecoul acestui concept și-a demon
strat larga sa audiență prin interesul 
cu care au reacționat numeroase 
state membre ale O.N.U., prin co- 

.mentarii, propuneri și opinii proprii 
avansate. Fără îndoială, institutiona- 
lizarea intr-un document corespun
zător a principiului bunei vecinătăți, 
elucidarea cit mai deolină atit a 
conținutului acestui principiu, cit și a 
mijloacelor necesare traducerii sale 
in viață, ar contribui în modul cel 
mai substanțial la consolidarea păcii 
și securității internaționale.

Petre STĂNCESCU

Colaborarea 
româno-cehoslovacă 

în domeniul 
construcțiilor

PRAGA 26 (Agerpres). — La Praga 
a avut loc inaugurarea oficială a po
liclinicii din cartierul Malesice. 
obiectiv construit de întreprinderea 
română pentru construcții „Arcom". 
La festivitate au participat Frantisek 
Stafa, primarul orașului Praga. Jan 
Bryla. prim-secretar al Comitetului 
de nartid al sectorului Praga 10. alte 
persoane oficiale, locuitori ai ora
șului.

Au fost prezenti Cornel Pânzaru, 
ambasadorul României în R.S. Ce
hoslovacă, și membri ai conducerii 
Arcom.

în cuvintul său. Jiri Cuna. pre
ședintele Consiliului național al sec
torului Praga 10. a transmis mulțu
miri pentru înalta calitate a lucrări
lor executate și a exprimat dorința 
de a se continua colaborarea româno- 
cehoslovacă în acest domeniu.

Vizita delegației U.T.C, 
în Zair

KINSHASA 26 (Agerpres). — în 
cadrul vizitei ne care o întreprinde 
in Zair, delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist, condusă de tovarășul 
Pantelimon Găvănescu. prim-secretar 
a' C.C. a1 U.T.C., a fost primită de 
M'Pinga Kasenda, prim-vicepreședin- 
te al Biroului C.C.. secretar perma
nent al Biroului Politic al Mișcării 
Populare a Revoluției, și de N’Singa 
Udjuu. secretar executiv a) M.P.R.

în cadrul întrevederilor au fost re
levate raporturile de colaborare pe 
multiple planuri, care se dezvoltă in
tre cele două țări și popoare, in spi
ritul convorbirilor și înțelegerilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului ; Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și Mobuth 
Șese Seko. președinte fondator al 
Mișcării Populare a Revoluției, pre
ședintele Republicii Zair.

Plenara C. C. al P. C. din Cehoslovacia
PRAGA 26 (Agerpres). — La în

cheierea lucrărilor plenarei C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia. Gustav Husak. 
secretar general al C.C. ăl P.C.C.. a 
rostit o cuvîntare. în care a abordat 
o serie de probleme ale politicii in
terne și internaționale — informează 
agenția C.T.K.

Evidențiind realizările în domeniul 
vieții social-economice. vorbitorul a 
arătat că a fost necesară soluționarea

unui șir de probleme extrem de se
rioase. îndeosebi in domeniul ener
giei și combustibililor, pentru depă
șirea consecințelor recoltei slabe de 
anul trecut și pentru asigurarea unor 
relații economice echilibrate. „Prin
cipalul nostru obiectiv il constituie 
consolidarea tendințelor pozitive în 
dezvoltarea economiei și depășirea 
fermă a neajunsurilor existente in 
prezent" —a subliniat Gustav Husak.

Plenara C. C.
BERLIN 26 (Agerpres). — La Berlin 

a avut loc o plenară a Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, care a aorobat pro
iectul de plan al economiei naționa
le pe 1983 și proiectul bugetului de

al P. S. U. G.
stat pe 1983, care urmează a fi exa
minate de Camera Populară a R.D.G.

Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele Consi
liului de Stat al R. D. Germane, a 
rostit cuvintul de închidere a ple
narei.

DAMASC

Reuniunea Consiliului Cenfral al O. E. P.
DAMASC 26 (Agerpres). — Agen

ția palestiniană de știri WAFA 
anunță că la Damasc a avut loc o 
reuniune de două zile a Consiliului 
Central al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, organism interme
diar intre Comitetul Executiv și Con
siliul Național Palestinian (parla
mentul). A participat Yasser Arafat., 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. Au fost examinate aspecte ale 
situației din Orientul Mijlociu și ale 
problemei palestiniene.

într-o declarație făcută ' după în
cheierea dezbaterilor. Khaled Al-Fa- 
houm. președintele Consiliului Națio
nal Palestinian, a precizat : „Consi
liul Central al O.E.P. consideră că 
planul președintelui S.U.A.. Ronald 
Reaean (referitor la soluționarea si
tuației din zonă),' nu ține seama de 
drepturile naționale inalienabile ale

poporului palestinian. Acest proiect 
ignoră dreptul poporului nostru la 
autodeterminare și la stabilirea unui 
stat palestinian independent, sub 
conducerea O.E.P. Fără aceasta este 
imposibil să se ajungă la o rezolvare 
justă și cuprinzătoare a situației din 
Orientul Mijlociu și a problemei sale 
esențiale, cea palestiniană.

Consiliul Central al O.E.P. reafir
mă că Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei este singurul reprezentant 
legitim al poporului palestinian din 
interiorul și din afara teritoriilor 
ocupate".

Participanții au stabilit să aibă loc 
noi intilniri în vederea elaborării 
unui plan de acțiune politică, organi
zatorică și militară pentru viitoarea 
etapă a luptei poporului palestinian 
și pentru fixarea locului și datei ce
lei de-a 16-a sesiuni a Consiliului 
Național Palestinian, a menționat 
Khaled Al-Fahoum.
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