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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Cu importante rezultate, deschizind largi perspective extinderii
raporturilor de colaborare prietenească româno-malayeziene,
conlucrării pentru edificarea unei noi ordini internaționale
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Hustrind dorința ami de a dezvolta bunele relații reciproce
in folosul ambelor țâri, al promovării țelurilor picii și înțelegerii internaționale

topreimă cu tovarășa Elena Ceaușescu,
în Malayezia

PREȘEDINTEI! HUME HgESCU, IHEM 01IHHHU
ELENA CEAUSESCU. A SOSIT INTR-0 VIZITA OFICIALA
DE PRIHENIE IN KDWEIT
Primire
călduroasă
in capitala

kuweitiană
Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a scsit, simbătă, 2?
noiembrie, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, într-o vizită
oficială de prietenie in Kuweit,
la invitația emirului acestui stat.
Alteța Sa șeicul Jaber Al-Ahmad
Al-Jaber Al-Sabah.
în această vizită, șeful statu
lui român este însoțit de Ion M.
Nicolae. viceprim-ministru al
guvernului. Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, de alte
persoane oficiale.
...Ora 12.50 — ora locală. Aero
nava la bordul căreia au călăto
rit președintele Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu,
Venind din Malayezia, a aterizat
pe aeroportul internațional din
Kuweit. In cinstea sosirii înalților oaspeți, ntț fost- arborate drar ..
pelele de stat ale celor două țări.
La scara avionului, președintele
Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și ,
tovarășa" Elena 'Ceaușescu sînt
salutați cu căldură de emirul
statului Kuweit, șeic Jaber AlAhmad Al-Jaber Al-Sabah, în
soțit de primul ministru și prin
țul moștenitor, șeic Saad AIAbdullah Al-Sabah, cu soția,
șeica Latifeh Al-Fahad Al-Sabah.
(Continuare în pag. a IlI-a)

intre mdintele Irate Ceaun
si M Sa șeicul
Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. »
a avut, simbătă, 27 noiembrie, con
vorbiri oficiale cu emirul ' statului
Kuweit, Alteța Sa șeicul Jaber AlAhmad Al-Jaber Al-Sabah.
Emirul statului Kuweit a salutat,
încă o dată, cu căldură, pe șeful sta
tului român, a apreciat că actuala
intilnire la nivel înalt va conferi noi
dimensiuni colaborării și cooperării
dintre România și Kuweit.
Wovarășul Nicolae Ceaușescu â
mulțumit pentru primirea cordială
și ospitalitatea întilnitâ pe pămintul
kuweitian, pe care le consideră ca
ol expresie a prieteniei și bunelor
relații dintre cele două țări si po
poare. Șeful statului român și-a ma
nifestat la rîndul' său convingerea că
întîlnirea la cel mai înalt nivel româno-kuweitian va contribui la dez
voltarea colaborării și cooperării
multilaterale intre cele două țări.
în timpul
întrevederii au fost
analizate stadiul și perspectivele re
lațiilor româno-kuweitiene. Cei doi
șefi de stat au subliniat cu satisfac- ,
tie progreșele înregistrate in afirma- '
rea prieteniei și colaborării intre
România și Kuweit. A fost sublinia
tă. de asemenea, buna conlucrare
dintre cele două țări pe tărîrn poli
tic, economic si în alte sfere de ac
tivitate, relevîndu-se faptul că exis,tă premise favorabile pentru inten
sificarea colaborării și cooperării
româno-kuweitiene in numeroase do
menii de interes comun. în acest
sens a fost relevată hotărîrea co- •
mună de a extinde colaborarea, în
deosebi in domeniul economic, coo
perarea în producție. în diferite ra
muri ale industriei, legăturile știin
țifice și culturale.
Cei doi șefi de stat au convenit ca,
în legătură cu problemele examinate
cu privire la relațiile bilaterale, co
misia mixtă guvernamentală ’de co
operare economică si tehnică să fie
însărcinată să stabilească căile și
modalitățile de concretizare, să ac
ționeze în direcția transpunerii lor
în viață.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber AlSabah au efectuat, de asemenea, un
amnlu schimb de vederi cu privire
la problemele internaționale actuale.
în acest cadru s-a exprimat îngri
jorarea României si Kuweitului față
de agravarea situației internaționale,
față de încordarea la care s-a ajuns

în lume,,față de conflictele și disen
siunile existente, care generează pe
ricole serioase pentru narea și secu
ritatea mondială, aprecieri care au
pus. în același timp, in ' evidență
convngerea comună că problema
fundamentală a zilelor noastre o re
prezintă menținerea și conso’idarea
păcii, necesitatea de a se acționa cu
fermitate in această direcție, pentru
oori-?a cu'-sei 'na-mă’-i'o- si realiza(Continuare în pag. a Ill-a)

președintelui Nicolae Ceaușescu
de emirul statului Kuweit
în onoarea președintelui Republicii
Socialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, emirul statului Kuweit,
Alteța Sa șeicul Jaber Al-Ahmad
Al-Jaber Al-Sabah, a oferit, simbătă,
un dineu oficial.
Au luat parte șeic Saad Al-Abdullah Al-Sabahi prinț moștenitor și
prim-ministru al guvernului, alți
membri ai guvernului, reprezentanți
ai vieții politice.
Erau prezenți tovarășii Ion M. Ni
colae. viceprim-ministru al guvernu

lui. Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, celelalte persoane ofi
ciale care ii însoțesc pe șeful statu
lui român în vizita sa în Kuweit.
După dineu, care s-a desfășurat
într-o atmosferă de caldă cordiali
tate. președintele Nicolae Ceaușescu
a fost salutat de prințul moștenitor
și prim-ministru al Kuweitului, de
membrii guvernului, de ceilalți re
prezentanți ai vieții publice kuweitiene. s-a întreținut cu cei prezenți.

La 27 noiembrie a luat sfîrșit vizi
ta oficiala de prietenie in Mala
yezia a președintelui Republicii
cialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a tovarășei Elena
Ceaușescu, efectuată la invitația Ma
iestății Sale Sultan Haji Ahmad
Shah Ibni Al-Marhum Sultan Abu
Bakar, suveranul Malayeziei, și Ma
iestății Sale regina Tuanku Hajjah
Afzan Binti Tengku Muhammad.
în dimineața plecării, intre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. tovară
șa Elena Ceaușescu și regele, regina
Malayeziei a avut loc o intilnire de
rămas bun.
De asemenea, a venit la reședința
solilor poporului român pentru a le
adresa cele mai calde urări primul
ministru al Malayeziei, cu soția.
Erau prezenți Ion M. Nicolae.
viceorim-ministru al guvernului.
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe.
Întreținîndu-se cordial, șefii celor
două state au reafirmat satisfacția
lor pentru rezultatele fructuoase ale
vizitei, înțelegerile perfectate, și-a»
manifestat convingerea că România
și Malayezia vor acționa pentru apli
carea lor, pentru amplificarea pe an
samblu a raporturilor de prietenie șl
colaborare.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru ospitalitatea plină
de căldură rezervată de poporul malayezian. pe tot timpul vizitei, subli
niind că pleacă cu cele mai bune
impresii. Șeful statului nostru a
subliniat din nou că așteaptă cu
plăcere vizita in tara noastră a suve
ranului Malayeziei și reginei, ca și
cea a primului ministru.
în încheierea întilnirii, într-o am
bianță deosebit de cord'ală. priete
nească, suveranul și regina Malaye
ziei au adresat președintelui1 Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu urări de drum bun, exprimindu-și convingerea că se vor
reîntîlnl. nu peste mult timp, cu
prilejul vizitei la București.
De la reședință pinâ la aeroport,
președintele României și tovarășa

Elena Ceaușescu au fost conduși de
primul ministru al Malayeziei, Da
tuk Sri Dr. Mahathir Mohamad. La
scara avionului, primul ministru și

ai guvernului au salutat cu
la plecare pe șeful stanostru și pe tovarășa Elena

În pregătirea Conferinței

a Partidului

ân, ieri au avut loc
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CONSUMUL DE ENERGIE - REDUS LA STRICTUL NECESAR!
De ce s-au depășit repartițiile
de energie electrică?
Semnale pe adresa unor întreprinderi
de la care se așteaptă un cît mai grabnic
răspuns
s
Reducerea consumului de energie
electrică la strictul necesar repre
zintă. în această perioadă, un obiec
tiv esențial, obligatoriu pentru
asigurarea desfășurării în condiții
normale a proceselor de producție
în toate sectoarele economiei națio
nale. Strîns legat de. aceasta, prima
și cea mai importantă sarcină ce
revine tuturor unităților economice
este să se încadreze în cotele de
consum stabilite. Posibilitățile sis

temului energetic national sint li
mitate și fără respectarea acestui
imperativ nu se poate realiza o ali
mentare permanentă cu energie a
tuturor consumatorilor.
Așa cum rezultă din datele puse
la dispoziție de Centrala industrială
de rețele electrice, este pozitiv fap
tul că marea majoritate a consu
matorilor își organizează în așa fel
producția incit să se încadreze în
repartițiile de energie primite. Ast

fel, în perioada 1—20 noiembrie, din
cei 1 923 principali mari consuma-,
tori industriâli sau din alte ramuri
economice înregistrați, care consu
mă circa 80 la sută din cantitatea
de energie electrică utilizată in eco
nomia națională. 1817 s-au înca
drat in repartițiile de energie și au
realizat chiar o economie de
202 500 MWh. In schimb, alțl 108
consumatori au depășit repartițiile
de energie electrică.

economii
care, echivalate
in petrol,
valorează

lată principalele unități economice care nu s-au încadrat in repartițiile de energie electrică
in perioada 1-20 noiembrie, precum și cantitățile de energie cu care au depășit repartițiile t

© Județul Arad - Combinatul de îngrășăminte chimice Arad (321 MWh) ;
® Județul Argeș — întreprinderea de auto
turisme Pitești (32 MWh), Combinatul petro
chimic Pitești (732 MWh) ;
® Județul Bihor - Combinatul de lianți și
azbociment Aleșd (1 715 MWh) ;
® Județul Botoșani
Intreorinderea „Elec
trocontact" Botoșani (182 MWh) ;
® Județul Brașov - întreprinderea de auto
camioane Brașov (910 MWh), întreprinderea
de tractoare Brașov (1 047 MWh), Combinatul
chimic „Victoria" (1 730 MWh) ;
® Județul Buzău - întreprinderea de piese
turnate din fontă șl' mașini-unelte Rîmnicu
Sărat (171 MWh) ;
O Județul Călărași - Șantierul naval Olte
nița (114 MWh) ;
® Județul Cluj - Combinatul metalurgic
Cimpia Turzii (138 MWh) ;
® Județul Constanța - Combinatul de în
grășăminte chimice Năvodari (252 MWh),
Supunem atenției șl o altă prac
tică, cel puțin bizară. După cum ni
s-a relatat Ia Centrala industrială
de rețele electrice, conducerile unor
unități economice, in loc- să-acțio
neze pentru reducerea consumuri
lor de energie electrică, solicită...
suplimentarea repartițiilor. Dincolo
de faptul în sine, care demonstrea
ză că acela care cer să consume în
plus energie electrică sint în afara
realității, nu înțeleg importanta cu
totul deosebită a diminuării cît
mai serioase, in această perioadă,
a consumurilor energetice, surprin
zător este că unele ministere și
centrale industriale aprobă aseme
nea modificări de repartiții. In fe
lul acesta se încurajează risipa, se
îngreunează urmărirea severă a
reducerii consumului de energie
electrică și devine dificilă stabili

grupul întreprinderilor de gospodărie comu
nală și locativă Conștanța (1 007 MWh) ;
® Județul Covasna - întreprinderea de
aparataj electric auto Sfîntu Gheorghe
(105 MWh) ;
..
• Județul Dîmbovița - • întreprinderea
„Romlux" Tîrgoviște (60 MWh), întreprinderea
de frigidere Găești (126 MWh) ;
@ Județul Galați - Combinatul siderurgic
Galați (2 416 MWh), întreprinderea mecanică
de echipament hidraulic Galați (93 MWh) ;
® Județul Gorj — întreprinderea minieră
Motru (683 MWh) ;
® Județul Ialomița - Combinatul de îngră
șăminte chimice Slobozia (2 451 MWh), Fa
brica de zahăr Jăndărei (100 MWh) ;
• Județul Neamț - Combinatul de îngră
șăminte chimice Piatra Neamț (288 MWh) ;
9 Județul Prahova - Rafinăria Ploiești-sud
(231 MWh), Combinatul petrochimic Teleajen
(2 586 MWh), Fabrica de bere Azuga, secția I
(196 MWh).

rea răspunderilor șl sanctionarea
unităților care nu se încadrează în
nivelurile de consum stabilite.
Ținind seama deci de reparti
țiile "acordate la începutul acestei
luni, adresăm două întrebări con
ducerilor unităților care au consu
mat mai multă energie electrică
decît li s-a aprobat :
1. De ce s-au depășit reparti
țiile de energie electrică?
2. Ce măsuri s-au luat și ur
mează a se lua pentru redu
cerea consumului de energie
electrică și încadrarea in repar
tiții I

Vom reveni in numerele vii
toare ale ziarului.

5 OOO tone
lacuri
și vopsele
25000 tone
sodă caustica
50000 tone
îngrășăminte
chimice
complexe
• 1000 OOO
anvelope de
autoturism
• 10 OOO tone
săpun
• 30 OOO tone
detergenți
• 45 OOO tone
alumină
calcinată
• medicamente
și cosmetice
în valoare
de 500
milioane lei

Necesarul anual
de consum
pentru:
• Rafinăria
Dărmăneștî
• Întreprinderea
de lacuri
și vopsele
„Azur**
Timișoara

• întreprinderea
de, antibiotice
Iași

MUNCITORI, INGINERI, TEHNICIENI!
Gospodăriți cu toată chibzuință energia - izvor de putere
și de progres necontenit și multilateral al țării!
Acționați permanent ca buni gospodari, pentru a realiza
producții superioare cu consumuri cît mai reduse
de energie electrică!

— EXEMPLE DEMNE DE URMAT
TELEORMAN.

Ca urmare

a

aplicării unor programe complexe
de măsuri tehnice și organizatorice,
care au vizat încadrarea unităților
economice, a celorlalți abonați în
normele de consum stabilite, în ju
dețul Teleorman s-au economisit,
de la începutul anului și pînă în
prezent, 32 283 MWh energie elec
trică față de repartițiile primite. Cu
această cantitate de energie, unul
dintre cel mai mari consuma
tori industriali din județ — între
prinderea de rulmenți Alexandria
— poate funcționa timp de aproape
6 luni. (Stan Ștefan, corespondentul
„Scinteii**).

BIHOR. în perioada pare ai
trecut de la începutul anului, la în
treprinderea minieră Dobrești, ju
dețul Bihor, s-au economisit 200 000
kWh energie electrică. Economiile
realizate pînă la încheierea anului
vor spori însă substanțial ca urma
re a măsurilor luate de comisia
energetică din unitate. Astfel, în
perioada de solicitare maximă a
sistemului energetic național, la in
stalațiile de preparare se vor exe
cuta doar reparații și întrețineri ;
la aceleași instalații s-a trecut de
acum la alimentarea directă a linii
lor de spălare, economisindu-se în
felul acesta o parte din energia fo
losită la podul rulant și la banda

transportoare. Totodată, printr-o
mai judTcibăSă ofjgdnizare a produc-1
ției și a muncii,‘Ta motocompresoarele și utilajele mari consumatoare
timpul de funcționare va fi redus
cu două ore pe schimb, în vreme
ce iluminatul din ateliere și din ex
terior, cît și de la punctele de lucru
va fi redus cu 50 la sută. (loan
Laza, corespondentul „Scinteii").

BRAȘOV. Printre unitățile
industriale din județul Brașov care
au obținut economii de energie
electrică pe 10 luni se numără și
combinatul de prelucrare a lemnu
lui. în urma măsurilor luate, din
tre care amintim extinderea unor

tehnologii mai puțin energointensive, rățlonâlizărea' funcționării
ventilatoarelor instalațiilor de exaustare, sectorizarea și optimizarea
iluminatului în toate cele 10 uni
tăți de producție, s-a reușit să se
economisească o cantitate de 1500
MWh energie electrică, ceea ce
echivalează cu consumul combina
tului pe 20 de zile lucrătoare. (Nicolae
Mocanu,
corespondentul
„Scinteii**).

ARGEȘ. Situindu-se printre
fruntașii întrecerii socialiste desfă
șurate în cinstea Conferinței Națio
nale a partidului, colectivul în
treprinderii „Electrocentrale** din

Curtea de Argeș a produs, peste
prevederile de plan la zi, 20 mili
oane kWh energie electrică. Conco
mitent, s-a obținut și o economie de
2,8 milioane kilowați-oră, ca urma
re a reducerii consumurilor specifi
ce proprii. De asemenea, colectivul
îritrepfinderii de rețele electrice
Pitești, printr-o repartizare rațio
nală a energiei electrice, a înre
gistrat o economie de 168 milioane
kWh. Aceste realizări au fost po- .
sibile datorită măsurilor luate pen
tru funcționarea optimă a agregate
lor, reducerea numărului de trepte
de presiune la electropompa de
apă, mai buna exploatare a cazanelor. (Gheorghe Cîrstea, corespon
dentul „Scinteii").

Ion TEODOR

Succese remarcabile

in intimpinarea

Conferinței Naționale
CONFERINȚA NAȚIONALĂ
A
PARTIDULUI COMUNIST
________ ROMÂN_______ <

a partidului

Au îndeplinit planul pe 11 luni
Peste 40 de unități economice
din județul Brașov
Peste 40 de unități economice din
județul Brașov au raportat îndepli
nirea înainte de termen a sarcini
lor de plan pe 11 luni la producția
industrială. Printre acestea se nu
mără întreprinderile „Răsăritul**,
de articole tehnice din cauciuc.
Trustul de construcții industriale.
Trustul de instalații și montaj, în
treprinderea de hirtie cretată. în
treprinderea de construcții aero
nautice, întreprinderea de stofe.
Combinatul chimic Făgăraș ș.a.
(Nicolae Mocanu, corespondentul
„Scinteii”).

37 de unități economice
din județul Galați
Și-au îndeplinit planul.la productia-marfă industrială pe 11 luni ale
anului 37 unități economice din ju
dețul Galați. între acestea se nu
mără întreprinderea de producere
și industrializare a legumelor și
fructelor Tecuci, „Avicola", între
prinderea piscicolă. întreprinderea
„Electrocentrale", Stația de sortare
a minereului și altele. Se estimea
ză că pînă la sfirșitul lunii noiem
brie cele 37 de unități vor realiza
peste plan o producțle-marfă in
valoare de 430 milioane lei. (Dan
Plăeșu, corespondentul „Scinteii").

35 de unități economice
din județul Constanța
în întrecerea socialistă desfășu
rată în cinstea Conferinței Naționa
le a partidului, colectivele a 35 de
unități economice din județul Con
stanța au obținut rezultate deose
bite, reușind să-și realizeze înain
te de termen sarcinile de plan pe
11 luni la producția-marfă indus

trială. Printre unitățile fruntașe se
află întreprinderea de utilaj greu
Basarabi. întreprinderea „Energia"
Constanța, intreprinderea ..Electro
centrale", întreprinderea de rețele
electrice, întreprinderea de prefa
bricate și beton celular autoclavizat ș.a. Pînă la sfirșitul lunii valoa
rea producțlei-marfâ industriale pe
care o vor realiza suplimentar aceste unități se ridică la aproape
600 milioane lei. reprezentind ener
gie electrică, mașini și utilaje, ma
teriale de construcții, piese de
schimb, bunuri de larg consum ș.a.
(George Mihăescu, corespondentul
„Scinteii").

20 de unități industriale
ialomițene
20 de unități industriale din ju
dețul Ialomița și-au îndeplinit pla
nul pe 11 luni, realizing produse
de calitate superioară, obținind im
portante economii de materii pri
me, materiale, energie electrică și
combustibil. Valoarea producțieimarfă realizate peste plan pînă 'a
sfirșitul acestei luni va fi de aproa
pe 300. milioane lei. Se remarcă,
prin rezultatele obținute, colective
le muncitorești de la întreprinderile
de ulei Slobozia și Urziceni, între
prinderea județeană de prestări
servicii și producție industrială,
întreprinderea de tricotaje Fetești.
COMBIL Ialomița, întreprinderea
județeană de mo-ărit și panificație.
Fabrica de produse ceramice Ur
ziceni.
Importantul spor de producțiemarfă se va obține in condițiile
realizării unor substanțiale econo
mii de materii prime, materiale,
energie ț electrică și combustibil,
care vor ajunge la finele lunii no
iembrie la peste 15 milioane lei.
(Mihai
Vișoiu,
corespondentul
„Scinteii").

„înainte de organizarea și amena
jarea antierozională a terenului, la
noi pămintul n-a dat niciodată mai
mult de 10—12 saci de grîu sau po
rumb la hectar. Cu asemenea recolte
ne situam întotdeauna printre ulti
mele cooperative din județ" — ne
spunea tovarășul Nicolae Dumitrică,
președintele C.A.P. Borlești, județul
Neamț. Terenurile agricole ale aces
tei unități erau formate din soluri
brune de pădure de la mediu la pu
ternic podzolite și erodate, cu pro
cente reduse de humus și elemente
chimice necesare dezvoltării plante
lor, a căror fertilitate scădea con
tinuu. Relieful frămintat-și exploata
rea necorespunzătoare a acestor su
prafețe cu pante pînă la 30 la sută
au determinat, de-a lungul timpului,
procese de degradare a solului dato
rate atit eroziunii de suprafață și
adîncime, cit și alunecărilor de teren
care se accentuau an de an.

ÎN PATRU ANI, PRODUCȚIA A
CRESCUT DE TREI ORE Cu toate
că în anii din urmă au fost făcute
unele încercări de a schimba fața
acestor locuri, situația nu s-a îmbu
nătățit totuși pentru că măsurile
parțiale nu puteau duce la o rezol
vare. Singura soluție a fost realiza
rea unor amenajări complexe, după
un program unitar pe întreaga su
prafață. care să aducă solul respectiv
la potențialul productiv real. Lucră
rile de combatere a eroziunii solului
și punere în valoare a terenurilor
slab productive au început în 1976,
in punctele Urlești, Runc, Poiana
Văii, Smida. Atunci producțiile medii
la hectar erau de 886 kg la grîu și de
768 kg la porumb boabe. In anul
1980, cind s-a încheiat acțiunea de
organizare și amenajare antierozio
nală a Întregii suprafețe, producția
medie la hectar a. fost de 2 300 kg
la griu, 2 400 kg la porumb boabe și
35 tone la sfeclă de zahăr.
Deci, în numai patru ani, un deal
Întreg împestrițat de parcele mici de
teren arabil, brăzdat de ogoare, t*avene, ripe, mușuroaie, mlaștini, tu
fărișuri, vii răzlețe neproductive însumînd 1 780 de hectare a fost trans
format intr-o zonă fertilă, aceasta
avind ca urmare redresarea econo
mică a cooperativei.

UN PROGRAM LA CARE A PUS
UMĂRUL ÎNTREG SATUL. Lucră
rile au fost organizate in trei etape
principale, jumătate din suprafața
cooperativei devenind șantier de îm
bunătățiri funciare, fără să se între
rupă producția. Studiile de teren și
proiectarea efectuate de ing. Dimi-

trie Liciu, de la direcția agricolă ju
dețeană (aceasta a dus la o economie
de peste 200 000 Iei), au ținut seama
de particularitățile terenului. Pe
baza lor s-a stabilit următorul pro
gram :
Lucrări de îmbunătățiri funciare :
drenuri de piatră — 10 045 m ; ca
nale înclinate — 2 000 ml ; regulari
zarea a două piraie — 1 700 m ; ni
velări și modelări — 103 hectare ;
afînare adincă — 136 hectare ; defri

rățirea terenului de pietre, săparea
de canale, la care au participat —
după cum ne spunea tovarășul Con
stantin Apetrei, primarul comunei —
timp de patru ani peste 500 de lo
cuitori. „După calculele noastre —
preciza primarul — valoarea aces
tor lucrări depășește 500 000 lei.
Nu ne-am oprit insă aici. Ca
să-și mențină funcționalitatea, aceste
lucrări trebuie întreținute perma
nent, după cum prevede proiectul,

stadii avansate de eroziune și alu
necări.
O STRUCTURA OPTIMA A CUL
TURILOR IN VEDEREA STABILI
ZĂRII LUCRĂRILOR DE COMBA
TERE A EROZIUNII SOLULUI.
Formula adoptată răspunde deopo
trivă menținerii în forma inițială,
deci ca funcționalitate, a acestor lu
crări, cit și planului de producție :
50 la sută din suprafață a fost culti
vată cu plante bune și foarte bune

La C.A.P. Borlești - Neamț, prin lucrări de combatere
a eroziunii solului

PĂMÎNTURILE ȘI-AU DOBlNDIT
ADEVĂRATUL POTENȚIAL PRODUCTIV
Rezultatele obținute în această unitate demonstrează că expe
riența stațiunii Perieni - Vaslui poate fi extinsă și în județul Neamț
șări șl desființarea unor drumuri —
37 hectare.
Se cuvine arătat că. exceptînd re
gularizarea celor două cursuri de
apă, unde au săpat draglinele, pentru
a se reduce la minimum cheltuielile,
toate celelalte lucrări au fost efec
tuate cu forte proprii de secția
de mecanizare și locuitorii comunei.
„Am constituit în cadrul secției noas
tre o grupă de utilaje grele, formată
din șapte tractoare pe șenile cu ca
pacități de 650 și 1 500 — ne-a spus
tovarășul Gheorghe Budurca, șeful
secției de mecanizare a cooperativei,
întreaga formație a fost instruită de
proiectantul de la direcția agricolă,
care a condus efectiv lucrările". Iată
un fapt demn de reținut, integrarea
totală a secției de mecanizare in cele
mai importante acțiuni ale coopera
tivei.
Au fost însă și lucrări care nu pu
teau fi executate decît manual : de
frișări de tufărișuri, drenuri, cu

răspundere care ne revine tot nouă".
Notăm și un alt element care a con
tribuit la economii : la lucrări, gos
podarii de la Borlești au folosit nu
mai materiale locale — piatră și
lemn — fără nici tțn sac de ciment
și, bineînțeles, fără să fie afectată
calitatea.
Lucrări antierozionale. Au fost sta
bilite patru tipuri de culturi in ra
port de configurația terenului : cul
turi cu benzi inierbate — 493 hec
tare. In funcție de sol și pantă a fost
dimensionată lățimea benzilor intre
patru metri in treimea superioară a
versantului și șase metri in cea in
ferioară, iar distanța intre benzi in
tre 40 și 159 m : agroterasc —
62 de hectare, cu lățimi intre
36—50 m și taluzul de trei-patru metri;
sistem de cultură pe direcția curbe
lor de nivel — 288 hectare ; culturi
de protecție — amestec de ierburi
perene pe 58 hectare, pe terenurile
cu pante de peste 20 la sută și cu

protectoare (leguminoase, graminee
perene, cereale păioase etc.), 19 la
sută cu plante mediu protectoare (le
guminoase anuale) și 31 la sută cu
plante slab protectoare (porumb, car
tofi, sfeclă).
Pentru ridicarea potențialului pro
ductiv al pămîntului. la Borlești mai
sint de efectuat o serie de lucrări :
drenuri de piatră, nivelări, adincirea
albiei unui pîrîu și amenajarea a 143
hectare pentru culturi cu benzi inier
bate. Trebuie menționat înăă că mă
surile de ameliorare a solului cu
prind și un program de fertilizare,
care n-a putut fi realizat în totali
tate. Dacă suprafața prevăzută să
fie fertilizată cu gunoi de grajd —
660 hectare — a fost realizată în în
tregime. îngrășămintele chimice n-au
fost asigurate la timp și în cantită
țile stabilite, fapt care a afectat îij,
bună măsură nivelul producțiilor.
Pe lîngă ridicarea fertilității solu
lui, acțiunile de combatere a erozi

unii au dus la creșterea suprafeței
agricole cu 50,5 hectare pe seama
defrișării unor pilcuri inutile de ar
boret și readucerii în circuitul agri
col a unor suprafețe neproductive.
Inginera șefă a unității, Maria
Bucureșteanu, ne-a prezentat citeva
sole cu vechile și noile moduri de
folosință, precum și producțiile obți
nute. Sola 69 — Urlești, de 109 hec
tare, unde erau terenuri arabile cu
exces de umiditate, pășuni slab pro
ductive, tufărișuri și vii hibride, con
strucții și curți părăsite, a fost cul
tivată pe pantele mai abrupte cu
griu și fasole in benzi inierbate, iar
pe pantele mai dulci cu porumb pe
curbele de nivel. Producțiile obținu
te : griu — 2 550 kg la hectar, iar fa
sole 1 200 kg la hectar. Pe sola 84 —
Runc, de 76 ha, unde erau finețe și
pajiști slab productive, teren arabil
cu tufărișuri, în cele trei sisteme' de
amenajări — agroterase, benzi inier
bate și culturi pe curbele de nivel —
s-au obținut 2 200 kg secară Ia hec
tar și 2 600 kg porumb la hectar. Și
rul acestor exemple poate continua.
■♦
Inițiativa cooperatorilor din Bor
lești a fost preluată mal intii de două
unități vecine din același consiliu
agroindustrial — C.A.P. Rediu, care
are 900 hectare de terenuri cu feno
mene de erodare, și C.A.P. Cindești
— cu 700 de hectare in aceeași si
tuație. Pornind de la modelul oferit
de cooperatorii din Borlești, progra
mul județean prevede pentru anul
viitor efectuarea de lucrări cu forțe
proprii, acolo unde condițiile permit
aceasta, in zonele Băltâțești-Boldești, Ștefan cel Mare — Dragomirești, Girov — Dochia — Murgeni și
Țibucani — Văleni pe 8 000 de hec
tare. „Firește că nu ne vom limita
la aceste terenuri — ne-a spus ing.
Grigore Cocea, director adjunct la
direcția agricolă județeană. Existen
ța unor procese active de eroziune
pe 122 000 hectare — 41 la sută din
suprafața agricolă a județului — ne
determină să acționăm mai intens.
Astfel, pentru următorii trei ani am
prevăzut executarea de lucrări de
prevenire și combatere a eroziunii
solului pe 21 470 hectare".
Iată deci că in județul Neamț
este mult de lucru pentru ridicarea
potențialului productiv al solului. La
Borlești s-a făcut un început bun,
care trebuie urmat la scara Întregu
lui județ.

Lucian C1UBOTARU
Constantin BLAGOV1C1
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, ÎN KUWEIT

In timpul țntilnirii dintre președintele României și prințul moștenitor și prim-ministru al guvernului kuweition

Președintele Nicoiae Ceausescu
s-a intîlnit cu prințul moștenitor
și prim-ministru al guvernului,
șeic Saad Al-Abdullah Al-Sabah
9

9

întrevedere cordială între președintele României și emirul Kuweitului

Convorbiri oficiale între președintele
Nicoiae Ceaușescu și Alteța Sa
șeieul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
_

l

.dezvoltate și țătnlș în, curs,c|e dezyol-,,
tare pe noi priniîpii',! pe baZ'a*'tbs,- ’’
pactului egalității și. avantajului rerea de măsuri concrete de dezarmare,
ciproc, pentru edificarea unei noi
sub control internațional, de a se de
ordini economice în lume.
pune toate eforturile pentru realiza
In aceeași ordine de idei s-a ex
rea unui climat de securitate,' de în
primat dorința ca viitoarea confe
credere, pentru oprirea adincirîi și
reducerea decalajelor între țările bo
rință la nivel înalt de la Delhi a
gate și țările sărace, între țările dez
țărilor nealiniate să conducă la de
pășirea divergențelor existente, la
voltate și țările în curs de dezvol
întărirea unității și solidarității lor,
tare, pentru soluționarea problemelor
ceea ce va avea un efect pozitiv pen
ce confruntă omenirea pe calea po
tru consolida"ea climatului, de pace,
litică. a tratativelor. în interesul si
securitate, înțelegere și cooperare in
cu Darticioarea statelor mici și mij
lume.
locii. a țărilor în curs de dezvoltare,
Pronunțîndu-se pentru promovarea
a țărilor nealiniate.
unei largi conlucrări, a respectului
Pornind de la rolul important ce
revine în via‘a internațională tarilor
între națiuni, cei doi șefi de stat au
subliniat imoerativul așezării ferme
în curs de dezvoltare, s-a evidențiat
necesitatea convocării unei conferin . a relațiilor internaționale De princi
piile respectului suveranității si in
țe la nivel înalt a acestor state, nentru reluarea dialogului între țările
dependenței naționale, egalității în
(Urmare din pag, I)

_______________ __

PRIMIRE CĂLDUROASĂ
(Urmare din pag. I)

Prezintă salutul lor șeful Gărzii
Naționale, șeic Salem Al-Ali. șeful
misiunii de onoare alcătuite în cin
stea sosirii solilor poporului român,
Ahmad Al-Khalaf. ministrul electri
cității și apelor, precum și comandan
tul gărzii emirului, șeic Salem AlHamoud.
Șeful statului român -și emirul sta
tului Kuweit își string miinile înde
lung. cu multă căldură și prietenie.
Copii kuweifeni. în costume tradițio
nale ale acestor locuri, oferă președin
telui Nicoiae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu frumoase buchete
de flori.
Emirul Kuweitului invită pe pre
ședintele României să ia loc pe un
podium de onoare. Fanfara intonează
Imnurile de stat ale României și
Kuweitului. Cei doi șefi de stat trec
în revistă garda de onoare aliniată pe
aeroport. în semn de salut sint trase
21 salve de artilerie.
In continuarea ceremoniei, emirul
Kuweitului prezintă președintelui
Nicoiae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu oficialitățile venite în întimpinarea oaspeților : șeic .Sabah
Al-Ahmad Al-Sabah, vicepremier,
ministru al afacerilor externe și mi
nistru al informațiilor, șeic Nawaf
Al-Ahmad Al-Sabah. ministru de in
terne. șeic Salem Al-Sabah Al-Salem

ÎNTÎLNIRI
DE LUCRU
Ministrul afacerilor externe. Ștefan
Andrei, s-a intîlnit. sîmbătă. cuviceprim-ministrul si ministru al aface
rilor externe și informațiilor al sta
tului Kuweit, șeieul Sabah Al-Jaber
Al-Sabah.
Cu acest prilei au fost discutate
probleme bilaterale, inclusiv referi
toare la conlucrarea dintre cele două
tari pe olan international.
In aceeași zi. Ion M. Nicoiae. viceprim-ministru al guvernului. îm
preună cu Nicu Constantin, adjunct
al ministrului industriei. construcții
lor de mașini, au avut întîlnlri de
lucru cu ministrul petrolului, șeic
Aii Al-Kha!ifa Al-Sabah. ministrul
industriei și comerțului. Jasscm Kha
lid Al-Marzuq. și cu președintele
Fondului kuweitian pentru ajuto
rarea țărilor in curs de dezvoltare.
în cadrul discuțiilor s-au abordat
probleme ale cooperării economice
și livrărilor reciproce de mărfuri.

drepturi, nearjiesțgcului . în...treburile
irfîetiie. renunUi'lC.Ia. fbîg6irb‘q''f6rtei ■
și amenințarea cu forța,
O mare atenție a fost acordata
problemelor Orientului
Mijlociu,
constatîndu-Se cu deosebită îngrijo
rare deteriorarea situației in zonă,
datorită persistenței politicii agresive
a Israelului. Cei doi șefi de stat ap
reafirmat poziția țărilor lor că o s<flutie globală, durabilă și justă a pro
blemei Orientului Mijlociu trebuie
să aibă la bază retragerea’ totală a
Israelului din teritoriile arabe ocupa
te, realizarea drepturilor naționale
inalienabile ale poporului palestinian, inclusiv la autodeterminare și
constituirea unui stat independent
propriu, precum și dreptul la existenta liberă a tuturor statelor din re
giune, necesitatea de a trăi în pace
și securitate.

■In aceeași arie de preocupări cu
privire la eliminarea fovartfldl’iși con
flictelor din lume, cei doi .șefi .de
stat s-au pronunțat pentru instaura
rea păcii și bunelor relații de vecină
tate între Iran și Irak, subiiniindu-se
că se impune cu stringență solutio
narea pe cale politică a conflictului
existent, în interesul ambelor po
poare, al păcii și înțelegerii in re
giune. De asemenea, s-a subliniat că
asigurarea păcii și securității in zona
Golfului constituie o problemă ce
revine statelor din această regiune,
fără nici un amestec din afară, s-a
relevat necesitatea promovării unei
largi cooperări intre țările respective
în folosul dezvoltării lor economicosociale libere și independente.
Convorbirile s-au desfășurat într-o
atmosferă de caldă prietenie și înțe
legere reciprocă.

Sîmbătă după-amiază. președintele
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicoiae Ceaușqscu, a primit
la reședința sa. Palatul ..Salaam", pe
prințul moștenitor și prim-ministru
al guvernului, șeic Saad Al-Abdullah
Al-Sabah, care a făcut o vizită pro
tocolară șefului statului nostru.
Prințul moștenitor a salutat noua
vizită ' de prietenie a președintelui
Nicoiae Ceaușescu în Kuweit, ară
ți nd că dialogul la nivel înalt va con
stitui un moment de seamă în dez
voltarea pe mai departe a bunelor
relații existente, a colaborării dintre
cele două țări.
Multuinind, președintele Nicoiae
Cgșiușțșsțu. a .■arătat că împărtășește

această apreciere si că întreprinde cu
deosebitei plăcere această vizită de
prietenie în Kuweit.
în cadrul întrevederii s-a procedat
la un schimb de vederi ce a eviden
țiat dorința României și Kuweitului
de a acționa. în continuare, pentru
adîncirea Si consolidarea relațiilor de
colaborare, pentru identificarea unor
modalități de dezvoltare a acestor ra
porturi.
S-a convenit ca miniștri ai celor
două țări să se întîlnească și să sta
bilească căile concrete de amplificare
a acestei cooperări, in spiritul indi
cațiilor celor doi șefi de stat, al în
țelegerilor convenite cu prilejul dia-,
ipgului la nivel înalt.

în încheierea întrevederii. ■ prințul
moștenitor al Kuweitului și primministru al guvernului a transmis
președintelui
României.
Nicoiae
Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu
expresia stimei și prețuirii sale și a
soției sale, și le-a adresat urări de
sănătate, de fericire, de noi succese.
Mulțumind, președintele Nicoiae
Ceaușescu a invitat pe primul ministru și soțiaa *sa să viziteze România,
invitație care a fost acceptată cu
deosebită plăcere.
purtate
întrevederea și convorbirile puri
s-au desfășurat într-o ambiantă de
egidă cordialitate , și înțelegere re-

ÎN CAPITALA KUWEITIANĂ

a se întîlni cu șeful statului kuwei
motocicliști și se îndreaptă spre ca
pitala kuweitiană.
tian și a continua dialogul la nivel
Pe traseul dintre aeronort și oraș
înalt început la București.
și apoi de-a lungul impozantului
Cei doi șefi de stat au abordat
bulevard Gamal Abdel Nasser, co
apoi o serie de probleme de interes
loana de mașini străbate panglicile
comun, schimbul de opinii, convor
din beton ale unor șosele moderne
birile oficiale desfășurîndu-se în
flancate de edificii impunătoare care
tr-o atmosferă de stimă și prietenie
ilustrează efortul creator al talenta
tului și harnicului popor kuweitian, ' ce caracterizează bunele relații exis
angâjat pe calea dezvoltării tării, a
tente intre cele două popoare, a do
valorificării bogățiilor sale naționale,
rinței lor de a adinei legăturile de co
îndreptîndu-se spre palatul ..Salaam",
laborare, spre binele reciproc, al cau
reședința rezervată solilor poporului
Tovarășa Elena Ceaușescu și soția prințului moștenitor și pri m-ministru al guvernului kuweition la reședința oficială
zei păcii și înțelegerii internaționale.
român pe timpul șederii lor în Kuweit.
La reședință, președintele Nicoiae
Elena
Ceaușescu și.
tovarășa
Ceaușescu, însoțiți de emirul Kuweitului, se îndreaptă spre marele
salon al palatului, unde se întrețin
într-o atmosferă de caldă cordiali
tate. De aici, emirul Kuweitului a în
soțit pe oaspeții români la reședința
ce le-a fost rezervată, palatul ..Sa
laam". unde cei doi șefi de stat au
Întreaga presă kuweitiană acordă ample spații vizitei oficiale de prieCeaușescu fată de situația din
„Nicoiae Ceaușescu are o linie cla
tente pe care tovarășul Nicoiae Ceaușescu o întreprinde aici, împreună cu
avut o scurtă convorbire.
Orientul Mijlociu, și in. special față ră și sinceră față de cauză palesti
emirului
statului
Kuweit,
șeic
Jaber
tovarășa
Elena
Ceaușescu,
la
invitația
Emirul Kuweitului
reînnoiește
de cauza palestiniană. ..De cind se
niană în special. Președintele
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah..
urările sale de bun sosit. își expri
află la conducerea României — Nicoiae Ceaușescu recunoaște O.E.P.
mă plăcerea de a revedea pe șeful
scrie ziarul — președintele Nicoiae
ca unic reprezentant legitim al po
De cind la conducerea tării se află
Sub titlul „Ceaușescu vizitează
statului nostru și ne tovarășa Elena
Ceaușescu s-a preocupat nu numai porului palestinian, susține necesi
președintele Nicoiae Ceaușescu.
Kuweitul", ziarele amintesc că este
Ceaușescu. de data aceasta pe pă
România acordă o atenție deosebi
de condiția omului din țara lui, ci
tatea întemeierii unui stat palesti
cea de-a doua prezență a șefului
mintul tării sale.
statului român și a tovarășei Elena
tă intensificării legăturilor ei cu
și de eliberarea omului indiferent
nian, reglementarea pașnică și jus
Președintele Nicoiae Ceaușescu își
Ceaușescu in această țară. Se sub
țările arabe, in general, și cu cele
in ce parte a lumii ar trăi el. E un
tă. a conflictului din Orientul Mij
liniază" că întîlnirile și convorbiri
exprimă, la rîndul său, satisfacția de
din zona Golfului, in special. Intre
om extraordinar in viața internalociu". Același ziar publică citate
le la nivel înalt care au avut loc.
din documentele partidului și staîn martie 1976. în Kuweit și. în sep
tului nostru, din cuvîntările tovatembrie 1981, la București au con
/
t
rășului Nicoiae Ceaușescu referitribuit Ia impulsionarea relațiilor
toare la situația din Orientul Mij
pe
multiple
planuri
dintre
cele
două
'
Presa
din
Kuweit
salută
cu
înaltă
considerație
TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI
lociu. subliniind că în concepția
țări, spre binele celor două popoare,
României și a conducătorului său
al păcii și cooperării internaționale.,
vizita președintelui României
tratativele
constituie cea mai bună
Sint publicate, de asemenea, date
cale de rezolvare a tuturor conflic
Maiestății Sale SULTAN HAJI AHMAD SHAH IBNI
biografice aie președintelui Româ
telor.
niei. în care se regăsesc emoțio
Sub titlul „Avem încredere In
țională, un om politic care luptă îm
București și capitalele arabe au fost
nante referiri la alesele calități ale
AL-MARHUM SULTAN ABU BAKAR
tine, Ceaușescu !“, ziarul „KUWAIT
semnate numeroase acorduri de
potriva subdezvoltării și a colonia
omului și conducătorului politic
Suveranul Malayeziei
TIMES" evidențiază’ poziția activă
colaborare în toate domeniile, la
lismului, sub toate formele" — scrie
Nicoiae Ceaușescu, a cărui viată și
a României în ceea ce privește so
„AI-Anbaa“.
baza acestora aflindu-se principiile
activitate
au
atras
—
.după
cum
■
KUALA LUMPUR
luționarea conflictului din Orientul
neamestecului în treburile interne,
Dind o înaltă apreciere activității
scriu ziarele de aici — interesul
Mijlociu, subliniind : această poziție
respectării independentei, egalității
și inițiativelor României și condu
multor publiciști și scriitori de pes
Părăsind teritoriul Malayeziei, doresc să vă exprim. încă o dată,
decurge din convingerea că perpe
in drepturi și avantajului reciproc". cătorului său în scopul instaurării
te
hotare.
Ziarele
kuweitiene
—
de
mulțumirile noastre pentru ospitalitatea de care ne-am bucurat in tot timpul
tuarea conflictului constituie o
Subliniind că și Kuweitul se con
unei păci juste și trainice în Orien
limbă arabă și engleză — inserea
vizitei pe pămintul țării dumneavoastră.
amenințare la adresa păcii cu con
tul Mijlociu. întreaga presă kuwei
duce în politica sa după aceleași
ză
portretul
tâvarășului
Nicoiae
Sint încredințat că, în spiritul convorbirilor purtate în timpul vizitei
principii, „Al-Qabas“ face ample tiană trece în revistă bogata acti
secințe dintre cele mai grave.
Ceaușescu
și
imagini
fotografice
al înțelegerilor la care am ajuns, relațiile de prietenie și colaborare dintre
vitate desfășurată de tovarășul
referiri la cadrul în care se dezvol
Ample spații acordjl vizitei, de
din timpul primei vizite efectuate
România și Malayezia vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul și
Nicoiae Ceaușescu, subliniind că
tă raporturile economice și comeraici de șeful statului român.
asemenea, ziarele „AL-WATAN",
spre binele popoarelor țărilor noastre, al cauzei destinderii, înțelegerii și
„aceasta i-a atras admirația și sti
ciale dintre cele două țări.
păcii în lume.
„România — scrie influentul co
,AL-SEYASSA“, „AL-RAI AL’AM",
ma lumii arabe, a întregii comuni
tidian de limbă arabă „AL-QABAS"
La rîndul său. cotidianul „ALFolosesc acest prilej pentru ca, odată cu salutul nostru de rămas bun.
„ARAB TIMES", precum șl POSTU
tăți
internaționale".
revistă
ANBAA",
după
ce
trece
în
—
este
una
dintre
țările
socialiste
să vă adresez cordiale urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate
RILE DE RADIO ȘI TELEVIZIU
evoluția relațiilor româno-kuweitiepentru poporul malayezian prieten.
într-un amplu studiu consacrat afoarte active pe plan international,
NE din Kuweit, care au prezentat
cestui
aspect,
'
ziarul
„Al-Anbaa
“
ea juclnd un rol' deosebit în dez ne. acordă, asemenea tuturor zia
prograrpe speciale dedicate tării
NICOLAE CEAUȘESCU
scrie, sub semnătura comentatoru
voltarea relațiilor cu toate statele
relor care apar aici, o atenție deo
noastre.
fără deosebire de orinduire socială.
sebită poziției președintelui Nicoiae lui său politic, dr. Elias Zain. că
Președintele
Republicii Socialiste România

Al-Sabah. ministrul apărării, șeic Aii
Al-Khalifa Al-Sabah. ministrul pe,
trolului, șeic Salman Al-Duaij Al-Sa
bah. ministrul justiției. Jassem Kha
lid Al-Marzuq. ministrul comerțului
și industriei. Abdul Latif Al-Hamid.
ministrul finanțelor și planificării.
Yacoub Ghunâym. ministrul educa
ției, Issa Al Mazidi, ministrul tele
comunicațiilor și transporturilor,
Hamad Al-Rujaylb. ministrul mun
cii și problemelor sociale. Ahmad
Saad' Al-Jassir. ministru pentru bu
nurile religioase și problemele isla
mice.
Sint prezentați, de asemenea, guver
natorul capitalei, șeic Salem Sabah
Al Nasser, precum și guvernatorii teritoriilor Hawally, șeio Jaber Mubarak AI Hamad, Ahmadi. șeic Jaber Abdullah Al Sabah. Al Jahra.
Abdul Rahmman Al Mijhim.
Tovarășului Nicoiae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu le sint
prezentat! apoi șefii misiunilor diplo
matice din capitala tării-gazdă.
Conducătorul statului român și tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de
emirul Kuweitului, șeic Jaber AlAhmad Al-Jaber Al-Sabah. se îndreaptă spre salonul oficial al aero
portului. unde se întrețin cordial.
Președintele Nicoiae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu iau apoi
loc în mașinile oficiale escortate de

„Activitatea dinamică a președintelui Nicoiae Ceaușescu
i-a atras admirația și stima lumii arabe"

PAGINA 4

ARGEȘ
© în ultimii doi ani au fost puse în func
țiune 222 noi obiective economice și so
ciale ® Noua revoluție agrară, în plină
desfășurare, își arată roadele © Activi
tatea politico-educativă — strîns legată
de viață, de sarcinile economice
Participants la conferință au primit cu vii și în
suflețite aplauze salutul cald, revoluționar al con
ducerii partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu
personal, adresat comuniștilor, tuturor oamenilor
muncii de pe aceste meleaguri — salut transmis de
tovarășul EMIL BOBU, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. Desfășurîndu-se cu puțin timp înaintea Conferinței Naționale,
moment de excepțională însemnătate în viața parti
dului, a întregii țări, conferința organizației județene
de partid — a arătat vorbitorul — este chemată să
dezbată în spirit critic și autocritic, cu înaltă exi
gență comunistă, activitatea desfășurată pînă în pre
zent pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al
XII-lea al partidului și să adopte măsuri eficiente
pentru realizarea sarcinilor pe acest an și pe între
gul cincinal, pentru îmbunătățirea continuă a întregii
activități a organelor și organizațiilor de partid, a
muncii politico-educative de formare a omului nou.
Prezentînd darea de seamă, tovarășul Ion Sîrbu,
prim-secretar al comitetului județean de partid, a
arătat că, în ultimii doi ani, o atenție deo
sebită a fost acordată sectoarelor legate direct
de asigurarea bazei energetice si de materii
prime a tării. De la începutul anului trecut și
pină în prezent au fost construite și puse în func
țiune 222 obiective economice și de interes social ;
planul privind construcția de locuințe a fost realizat
integral, dîndu-se în folosință 7 278 apartamente.
Sporuri importante față de plan au fost obținute în
acest an la producția de porumb, grîu. floarea-soarelui și orz, ceea ce a permis livrarea de cantităti su
plimentare la fondul de stat, confirmind faptul
că noua revoluție agrară, aflată în plină desfășurare,
își arată din plin roadele. Darea de seamă a eviden
țiat în același timp, în spirit critic și autocritic, ma
rile resurse materiale și umane de care dispun uni
tățile industriale și agricole din județ și, totodată, a
subliniat principalele direcții în care sînt chemate să
acționeze organele și organizațiile de partid in ve
derea mobilizării tuturor colectivelor la îndeplinirea
exemplară a planului.
în cuvîntul lor, numeroși vorbitori s-au referit con
cret la insuflețitoarele sarcini ce revin județului în
anul viitor și în întregul cincinal. Tovarășii Gheorghe Dinu, directorul Combinatului petrochimic Pi
tești, Luciana Coman, țesătoare la întreprinderea
„Textila" Pitești, Nicolae Poterașu, secretarul comi
tetului de partid de la întreprinderea de automobile
ARO — Cîmpulung, Valeriu Davidoiu, directorul
Trustului petrolului Pitești, Ion Lacău, miner la în
treprinderea minieră Cîmpulung, evidențiind rezul
tatele pozitive obținute, au criticat, totodată, neajun
surile care persistă încă in munca organizațiilor de
partid, îndeosebi în ce privește întărirea răspunderii
fiecărui comunist, a fiecărui om al muncii pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor de plan. Alți vorbi
tori. printre care Olga Roșu, confectioner piese radio
la întreprinderea ..Electroargeș". Gheorghe Năstase,
directorul Trustului de .construcții industriale Pitești,
subliniind că în județul Argeș au fost construite im
portante obiective industriale dotate cu tehnică mo
dernă au arătat că este necesar să se întreprindă mă
suri mai hotărîte în vederea folosirii integrale a capa
cităților de producție ale acestora, pentru ridicarea
pregătirii profesionale a muncitorilor si cadrelor teh
nice la nivelul cerințelor actuale, pentru întărirea ordiniiiiși disciplinei ..în, muncă.,Tovarășii Floarea: Neamu, țărancă cooperatoare'la C.A.P. Recea. Marin Ciobanu.1 președintele consiliului agroindustrial Slobozia,
Maria Vintilă. președinta Uniunii județene a coopera
tivelor agricole de producție, s-au referit la rezultate
le pozitive obținute anul acesta în sporirea producției
agricole vegetale și animale, la imperativul ridicării
potențialului productiv al terenurilor agricole, al pu
nerii depline în valoare a rezultatelor sectorului zoo
tehnic.
Conferința a adoptat programul de măsuri și a în
credințat mandatul delegaților aleși pentru Confe
rința Națională a partidului.
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ciplinei, pentru continua perfecționare a pregătirii
profesionale a tuturor oamenilor muncii, pentru creș
terea răspunderii lor față de îndeplinirea sarcinilor
de dezvoltare economico-socială a județului.
Numeroși vorbitori, printre care Mlhai Ioia,
secretar al comitetului de partid de la Combinatul
petrochimic Borzești, George Georgescu, secretar al
comitetului de partid de la Schela de foraj Zemeș,
Nicolae Bejan. directorul întreprinderii miniere Comănești. Ecaterina Răgălie, secretar al comitetului de
partid de la întreprinderea de postav Buhuși. Vasile
Gogu, directorul întreprinderii de mașini-unelte
Bacău. Agurița Alexandrescu. directorul general al
Centralei industriale de confecții, au înfățișat pe larg
preocupările organizațiilor de partid și colectivelor
din care fac parte pentru îndeplinirea sarcinilor de
plan pe acest an și pe întregul cincinal privind creș
terea mai accentuată a productivității muncii, redu
cerea cheltuielilor materiale. înfăptuirea programului
de economii, executarea la termen a obiectivelor de
investiții, recuperarea restanțelor și realizarea inte
grală a producției fizice și a exportului. Ei au subli
niat — in spiritul exigențelor formulate de secretarul
general al partidului la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R.
din 1—2 iunie a.c. — că în toate sectoarele de acti
vitate există mari rezerve, a căror folosire judicioasă
va duce la obținerea unor rezultate superioare. Ia
realizarea unei noi calități a muncii și vieții. Alți
vorbitori, printre care Viorel Sabin, președintele
C.A.P. Săugești. Gheorghe Antoche, directorul gene
ral al direcției agricole. Ion Seniuc. secretarul comi
tetului de partid din comuna Nicolae Bălcescu, Mihai
Pantelimon. directorul S.M.A, Sascut, și Dumitru
Turculeț, secretarul organizației de partid din I.A.S.
Traian, au prezentat experiențe pozitive în obținerea
unor recolte bogate, au arătat lipsurile ce mai există
in acest domeniu.
Participanții au adoptat în unanimitate un amplu
și concret program de măsuri, au ales delegații și au
aprobat mandatul încredințat acestora la Conferința
Națională a partidului.

85 000 de eomuniști, tot! oamenii muncii
din județul nostru vă asigurăm că ne vom
consacra cu abnegație si dăruire întreaga
capacitate și putere de muncă înfăptuirii
hotărîrilor Congresului al XII-lea si ale
apropiatei Cpnferințe Naționale".

ternic contribuția organizațiilor de partid, a tuturor
factorilor in opera de educare revoluționară, comu
nista a oamenilor muncii, de formare a conștiinței
înaintate, revoluționare a omului nou.
Ampla analiză a activității desfășurate de organi
zațiile de partid, de toți oamenii muncii din Capitală,
cuprinsă in darea de seamă prezentată de tovarășul
Gheorghe Pană, prim-secretar al Comitetului muni
cipal de partid București, a înfățișat rezultatele obți
nute in industrie, agricultură și cercetarea științifică,
in activitatea organizatorică, politico-ideologică și
cultural-educativâ. S-a evidențiat faptul că in anul
1981 și pe primele 10 luni ale acestui an planul a
fost îndeplinit și depășit la principalii indicatori,
realizindu-se suplimentar o producție-marfă in va
loare de 4,3 miliarde lei ; au fost infățișate măsurile
inițiate pentru mai buna organizare a tuturor proce
selor de producție. Totodată. în darea de seamă s-au
evidențiat, in spirit critic și autocritic, neajunsurile
ce mai există in organizarea și desfășurarea activi
tății economico-sociale, posibilitățile existente pentru
mai buna punere în valoare a potențialului uman și
tehnico-material de care dispipe economia Capitalei.
In cadrul dezbaterilor, numeroși vorbitori — între
care tovarășii Ilie Bologa, secretar al comitetului de
partid de la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița
roșie", Florian Ionescu, prim-secretar al Comitetului
de partid al sectorului 3, și alții — referindu-se
la activitatea politico-organizatorică a organelor
și organizațiilor de partid, au subliniat necesitatea
perfecționării continue a stilului de muncă al acesto
ra. Cu spirit critic, cu combativitate comunistă au fost
abordate in cadrul dezbaterilor problemele economice,
tovarășii Dumitru Badea, secretar al comitetului de
partid de la întreprinderea „23 August", Ion B. Po
pescu, prim-secretar al Comitetului de partid al sec
torului 5, Petre Fluture, director al întreprinderii
„Vulcan", Gheorghe Diaconescu, secretar al comite
tului de partid din construcții, și alții arătînd că
există încă rezerve pentru sporirea productivității și
eficienței muncii, pentru promovarea progresului teh
nic și economisirea de materiale, materii prime și
energie, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor la
export. în același spirit de răspundere comunistă, izvorit din preocuparea de a pune mai bine in va- 1
loare potențialul agricol, in vederea satisfacerii intr-un
tot mai înalt grad a cerințelor de aprovizionare a
populației, au vorbit tovarășii Gheorghe Paraschiv,
președinte al cooperativei agricole de producție Nuci,
Ileana Vișu, secretar al Comitetului de partid al co
munei Jilava. O atenție deosebită au acordat tova
rășii Elena Buzescu, director al întreprinderii de con
fecții și tricotaje București, Ion Besoiu, director al
teatrului „Lucia-Sturdza Bulandra", Frusina Tașmău,
secretar al Comitetului de partid al sectorului 4, IoanIoviț Popescu, rector al Universității București, Dinu
Drăgan, prim-secretar al comitetului municipal
U.T.C.. problemelor formării și educării omu
lui nou, cu o conștiință înaintată, revoluționară, edu
cării în spirit patriotic, comunist a tinerei generații,
îmbunătățirii întregii activități politico-educative,
potrivit exigentelor partinice cuprinse in ma
gistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c.
Participanții Ia conferință au adoptat in unanimi
tate un amplu program de măsuri, precum și man
datul încredințat delegaților aleși pentru Conferința
Națională a partidului.
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• Ramurile de vîrf ale industriei dețin o
treime din totalul producției județului •
Recoltele bune din acest an — temelie
pentru producțiile viitoare © Unanimă
adeziune la politica internă și externă a
partidului

într-o atmosferă însuflețitoare, de vibrantă anga
jare patriotică, participanților la conferință le-a fost
transmis, din partea conducerii partidului, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, un călduros salut revoluțio
nar, de către tovarășul RICHARD WINTER, membru
supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. Referindu-se la principalele direcții de acțiune
pentru transpunerea in fapt a istoricelor hotăriri ale
Congresului al XII-lea, a indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, vorbitorul a precizat câ se im
pun măsuri ferme pentru asigurarea unei calități noi,
superioare a muncii desfășurate de organele și or
In încheierea lucrărilor, conferința a adop
ganizațiile de partid. Avind in vedere că în perioada
tat o telegramă adresată C.C. AL P.C.R.,
următoare, datorită înfăptuirii unui vast program de
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
investiții, in județ vor intra în funcțiune noi capa
in care se spune : „Folosim acest prilej
cități de producție — a spus în continuare vorbitorul
pentru a vă raporta, mult stimate tova
— este nevoie să se acționeze cu hotărîre pentru în
rășe secretar general, că, intimpinind
cheierea lucrărilor de construcții-montaj și atingerea
Conferința Națională a partidului, oamenii
parametrilor proiectați la termenele stabilite.
muncii din industria județului au livrat
Darea de seamă prezentată de tovarășul Mihai Ma
economiei naționale in primele 10 luni ale
rina, prim-secretar al comitetului județean de partid,
anului peste prevederi 251 000 tone pro
a analizat, în spirit critic și autocritic, întreaga ac
duse petroliere, 4 400 tone cărbune, 1 600
tivitate desfășurată de comuniști, de ceilalți oameni
tone antidăunători, 800 tone polistiren,
ai muncii pentru îndeplinirea tuturor îndatoririlor ce
7 800 mc cherestea și alte produse. In pe
revin județului din planul de dezvoltare economicorioada care a trecut de la conferința presocială a patriei. Pornindu-se de la faptul că numai
'
cedentă și pină in prezent, in industria
in perioada 1979—1982 bazei tehnico-materiale a ju
județului au fost puse in funcțiune 61 de
dețului i s-au adăugat fonduri fixe ce valorează
noi capacități de producție, iar pentru oa
7,2 miliarde lei, în prezent ramurile moderne ale in
menii muncii au fost date in folosință încă
dustriei (construcția de mașini, electrotehnica și me
14 000 de apartamente. în agricultură am
canica
fină) deținind o treime din volumul întregii
reușit să încheiem in perioada optimă se
producții realizate aici, in darea de seamă a fost sub
mănatul griului, recoltatul porumbului și
liniată cerința asigurării unui randament al muncii
al celorlalte culturi tirzii, arăturile adinei
superior, pe măsura înzestrării tehnice, a ridicării
de toamnă, livrind integral la fondul do
eficienței economice la cei mai înalți parametri atinși
stat cantitățile de produse stabilite".
pe plan mondial.
Evidențiind in cadrul dezbaterilor realizările de
pînă acum, tovarășii Nicolae Țarcă, secretarul co
mitetului de partid de la întreprinderea de utilaj
tehnologic Bistrița, Gavril Nan, tehnician la Exploa
tarea minieră Rodna, Andrei Bartha, președintele
cooperativei agricole de producție Uriu, au făcut
propuneri concrete in vederea generalizării experien
• Obiectiv prioritar: valorificarea su ței pozitive acumulate pină în prezent. în spirit
critic și autocritic au fost scoase în evidență, tot
perioară a bazei de materii prime odată, neajunsurile ce se mențin în unele comparti
ale activității economico-sociale S-a relevat,
• 5 136 apartamente — construite și mente
in acest sens, că prevederile de plan în profil teri
torial
pe
anii 1980—1982, alte sarcini și obiective nu
date în folosință în ultimii doi ani • Pre
au fost îndeplinite in totalitate, acumulindu-se
ocupări stăruitoare pentru ridicarea efi restanțe. Tovarășii Nicolae Vodă, secretarul co
mitetului de partid de la întreprinderea județeană
cienței acțiunilor politico-ideologice
de construcții-montaj, Andrei Weingartner, prim-se
cretar al Comitetului municipal de partid Bistrița,
Lucrările conferinței au început prin transmițerea . Sodica: Pop, muncitoare la întreprinderea „Textila" —
salutului tovărășesc, revoluționar adresat participanNăsăud, ap arătat că organele și organizațiile de
ților, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii bihoreni
partid trebuie să se implice mai activ și să-și asume
din partea conducerii partidului, a tovarășului Nicolae
răspunderi mai mari pentru a asigura încheierea în
Ceaușescu, personal. Salutul — primit cu puternice
cele mai bune condiții a anului 1982 și pregătirea
Si prelungite aplauze — a fost prezentat de tovarășul
producției pentru 1983.
ION URSU, membru supleant al Comitetului Politic
Pe larg au fost dezbătute, de asemenea. în cadrul
Executiv al C.C. al P.C.R., care, în continuare, a
conferinței și problemele perfecționării activității
subliniat însemnătatea istorică a apropiatei Conferin
ideologice și politico-educative. Se impunerea,
țe Naționale a partidului. Conferința extraordinară
în spiritul ideilor și tezelor cuprinse în Expu
a organizației județene de partid Bihor, a arătat
nerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara
vorbitorul, este chemată să dezbată intr-un spirit de
lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c., au subli
înaltă exigentă comunistă și combativitate revolu
niat tovarășii Pompei Crăciun, secretar al comitetu
ționară activitatea organelor și organizațiilor de
lui județean de partid. Ana Litinschi. director al în
In telegrama adresată C.C. AL P.C.R.,
partid, a oamenilor muncii pentru înfăptuirea hotătreprinderii de covoare Beclean. Gheorghe Cojocaru,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ririlor Congresului al XII-lea al partidului, pentru
membru al biroului executiv al consiliului județean
se spune : „Participant!! la conferința
unirea tuturor forțelor în vederea îndeplinirii exem
al sindicatelor, să se intensifice preocupările orga
extraordinară a organizației județene de
plare a obiectivelor prezente și de perspectivă stabi
nelor și organizațiilor de partid, ale tuturor factorilor
partid Argeș, exprimînd gindurile și sen
lite in toate domeniile de activitate.
educaționali
pentru dezvoltarea conștiinței socialiste,
în atmosfera de vibrant entuziasm creată de însutimentele celor peste 88 000 comuniști, ale
pentru înrădăcinarea normelor eticii și echității sofletitorul salut al secretarului general al partidului,
tuturor oamenilor muncii, transmit con
cialiste.
tovarășul Laurean Tulai, prim-secretar al comitetului
ducerii partidului, dumneavoastră perso
Participanții la conferință au adoptat in unanimijudețean de partid, a prezentat darea de seamă asu
nal, mult stimate și iubite tovarășe
tate programul de măsuri și au aprobat mandatul
pra activității desfășurate de comuniștii bihoreni de
Nicolae Ceaușescu, adinca lor recunoștin
delegaților aleși la Conferința Națională a partidului.
la precedenta conferință și pînă acum, care a contu
ță și cele mai vii mulțumiri pentru modul
rat un edificator tablou al realizărilor înregistrate
strălucit în care conduceți destinele parti
In telegrama adresată C.C. AL P.C.R.,
in viața economică și socială a județului. Astfel, va
dului și poporului, pentru clarviziunea,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
loarea producției industriale a crescut de la 21,4 mi
spiritul creator și inalta principialitate
se subliniază : „Cu inimile pline de dra
liarde lei la aproape 26 miliarde lei. lucrările de
comunistă cu care militați pentru binele
goste, bucurie și. adine respect vă expri
investiții au însumat 6,6 miliarde lei. fiind puse in
și fericirea națiunii noastre socialiste. Vă
măm cea mai aleasă recunoștință pentru
funcțiune 136 noi capacități industriale și agrozooteh
încredințăm, mult iubite și stimate to
tot ceea ce ați făcut ca și aici, pe me
nice. iar zestrea edilitară s-a îmbogățit cu 5 136 apar
varășe Nicolae Ceaușescu, că toți cei *are
leagurile Iui Coșbuc și Rebreanu, să înflo
tamente. Un spațiu larg a fost acordat analizei apro
muncim și trăim pe aceste străvechi
rească o viață nouă, pentru excepționalafundate, intr-un pronunțat spirit critic și autocritic,
plaiuri românești sîntem cu întreaga noas
contribuție pe care ați adus-o și o aduceți
a neajunsurilor manifestate in unele sectoare de
tră ființă alături de dumneavoastră, în
Ia edificarea cu succes a societății socia
activitate.
Au
.fost,
totodată,
înfățișate
direcțiile
de
tot ceea ce întreprindeți pentru triumful
liste multilateral dezvoltate și a comunis
acțiune
și
măsurile
ce
se
impun
în
vederea
înlătu

ideilor de pace, înțelegere intre popoare
mului pe pămintul scump al României,
rării deficiențelor, perfecționării întregii activități.
și sîntem ferm hotăriți să urmăm înaltul
pentru modul strălucit in pare slujiți
Dezbaterile din conferință s-au desfășurat sub
și insuflețitorul dumneavoastră exemplu,
cauza păcii și prieteniei intre țări și po
semnul adeziunii depline și devotamentului profund
consacrindu-ne întreaga capacitate, si
poare. a apărării independenței și suve
fată de politica internă si externă a partidului, al
energie înfăptuirii obiectivelor Congresu
ranității naționale, ceea ce a făcut ca
sentimentelor de aleasă dragoste și înaltă prețuire
lui al XII-lea, hotărîrilor ce le va adopta
astăzi numele patriei noastre să fie rostit
pe care toți oamenii muncii din ținutul Bihorului,
apropiata Conferință Națională a partidu
,cu
cel mai adine respect pe toate meri
fără deosebire de naționalitate, le nutresc față de
lui".
dianele și paralelele globului. Vă asigu
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae
răm, mult iubite și stimate tovarășe
Ceaușescu. în spiritul responsabilității comuniste, al
V
Nicolae Ceaușescu, că vom face tot ceea
angajării plenare pentru îndeplinirea exemplară a
ce depinde de noi pentru a realiza în
sarcinilor ce le revin la locul lor de muncă, tovarășii
mod exemplar sarcinile și obiectivele ce
Remus Creț, tehnician, secretar al comitetului de
ne stau in față, pentru a intimpina cu noi
partid de la întreprinderea minieră Voivozi. Maria
și mărețe înfăptuiri Conferința Națională
Caba, maistru, secretar al comitetului de partid de
a partidului și cea de-a 35-a aniversare a
la întreprinderea „Solidaritatea", Mathe Iosif, di
proclamării Republicii".
rector la întreprinderea chimică ..Sinteza" Oradea,
® Importante, cantități de materii prime Alecu
Paraschiv, prim-secretar al comitetului muni
energetice — produse peste plan © De cipal de partid Oradea. Nistor Ciordaș. prim-vice
președinte al consiliului popular județean, au insis
la conferința precedentă s-au construit tat.
in cuvîntul lor. asupra măsurilor pe care orga
nizațiile de partid sint , hotărîte să le aplice pe'ntru
pentru oamenii muncii 14 000 de apar recuperarea
restanțelor în industrie, pentru realiza
tamente • Creșterea conștiinței revo rea producției fizice, pentru îndeplinirea la timp și
în bune Condiții a sarcinilor la export și investiții.
luționare — factor important în înfăp Alți vorbitori, printre care tovarășii Flore Bocșe,
președintele C.A.P. Călacea. Elena lancu. secretar al
tuirea mărețelor obiective viitoare
' comitetului comunal de partid Tileagd. Szabo Emeric.
director al Trustului I.A.S. Bihor, Dumitru RestanParticipant» la conferință au primit cu vie însu
ția, directorul direcției agricole județene, au ară
flețire salutul adresat, din partea conducerii partidu
tat că — deși în agricultura bihoreană s-au ob
® In primii doi ani ai cincinalului — o
lui, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, comu
ținut unele rezultate mulțumitoare — producțiile
niștilor, tuturor oamenilor muncii din județul Bacău,
puteau fi mult mai mari dacă nu existau anumite
producție-marfă
suplimentară de 4,3 mi
care, prin urale și ovații, și-au exprimat întreaga lor
deficiente în organizarea muncii. Tovarășii Teodor
adeziune la politica internă și externă a partidului și
Vandlci, secretar al Comitetului orășenesc de partid
liarde lei ® Amplu program de măsuri
statului nostru. Salutul a fost transmis de tovarășul
Aleșd, Mlhai Maghiar, secretar adjunct al Comitetului
pentru perfecționarea activității econo
PAUL NICULESCU, membru al Comitetului Politic
orășenesc de partid Marghita. Kovacs Ludovic, pre
Executiv al C.C. al P.C.R. Vorbitorul a arătat că.
ședinte al consiliului județean al oamenilor muncii
mice, creșterea productivității și calității
pornindu-se de la rezultatele obținute in primii doi
de naționalitate maghiară. Viorica Piscoi, inspector
ani ai actualului cincinal, conferința este chemată să
general al inspectoratului școlar județean, au subli
muncii ® Angajare fermă pentru per
analizeze într-un inalt spirit de exigență comunistă
niat. în cuvintul lor. cerința îmbunătățirii stilului și
fecționarea activității politico-educative
modul în care organele și organizațiile de partid
metodelor de muncă, a perfecționării activității po
acționează pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin
litico-ideologice și educative.
din hotărîrile Congresului al XII-lea. din orientările
Conferința a adoptat programul de măsuri, a
Transmițînd. In deschiderea lucrărilor Conferinței
de importanță fundamentală cuprinse în expunerea
ales delegații la Conferința Națională a partidu
extraordinare a organizației de partid a municipiului
tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a
lui și a aprobat mandatul pentru acest important
București, din partea conducerii partidului, a tova
C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c. în acest context, s-a
forum al comuniștilor români.
rășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al
arătat că organizațiilor de partid, colectivelor de
Partidului Comunist Român, un salut revoluționar,
oameni ai muncii din județ le revin sarcini deosebite
In telegrama adresată C.C. AL P.C.R.,
tovărășesc comuniștilor, tuturor oamenilor muncii
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
în ceea ce privește creșterea producției de țiței, căr
din
capitala
țării.
tovarășul
CONSTANTIN
bune și energie, valorificarea resurselor de materii
se arată : „Cu aleasă prețuire si profund
DASCALESCU, membru al Comitetului Politic Exe
prime și materiale. îndeplinirea prevederilor la ex
respect, oamenii muncii din acest minu
cutiv al C.C. al P.C.R.. a exprimat convingerea că
port, întărirea autoconducerii muncitorești.
nat colt de țară — români, maghiari șl
în cadrul dezbaterilor vor fi analizate cu înaltă exi
Subliniind rezultatele bune obținute in acest an.
de alte naționalități — împreună cu în
gență revoluționară și răspundere comunistă activi
prin aplicarea consecventă a noului mecanism econotregul popor, dau glas și cu acest prilej
tatea organizațiilor de partid, a comuniștilor, a tu
mico-financiar — depășirea producției nete cu 22 mi
recunoștinței si prețuirii unanime pentru
turor colectivelor de muncă, modul cum se acționea
lioane lei. a productivității muncii cu 1.5 la sută, re
activitatea neobosită pe care dumneavoas
ză pentru înfăptuirea sarcinilor economice din in
ducerea cheltuielilor materiale cu 7.6 lei la mia de
tră. mult stimate si iubite tovarășe Nicolae
dustrie și agricultură, pentru creșterea productivității
lei producție-marfă s.a. — darea de seamă prezen
Ceaușescu. o desfășurati in fruntea parti
și eficienței, a calității muncii, pentru reducerea con
tată de tovarășul Ion Bogdan Băluță, prim-secretar
dului si statului in vederea asigurării
sumului de energie, combustibili și materii prime,
progresului și înfloririi României socia
al comitetului județean de partid.' a stăruit cu precă
pentru realizarea integrală, la termen și in condiții
dere asupra sarcinilor ce revin organizațiilor de
liste. pentru tot ceea ce faceți spre binele
de calitate superioară, a sarcinilor de export, pen
partid pentru folosirea integrală a capacităților de
si prosperitatea acestui popor. însuflețiți
tru pregătirea tuturor condițiilor în vederea înfăp
producție, pentru utilizarea rațională, cu spirit gos
de îndemnurile vibrante si orientările date
tuirii exemplare a planului pe 1983. In același timp,
podăresc. a materiilor prime și a materialelor, ener
de dumneavoastră cu ocazia vizitelor de
s-a subliniat necesitatea ca. prin dezbaterile și mă
lucru ste plaiurile bihorene, cei peste
giei și combustibililor, pentru întărirea ordinii și dis
surile ce vor fi adoptate, să sporească și mai pu
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„Oamenii muncii din Capitală, exprlmîndu-și adeziunea deplină față de poli
tica internă și externă a partidului și sta
tului nostru — se spune în telegrama
adresată de conferință C.C. AL P.C.R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
— vă raportează că, in perioada care a
trecut din acest cincinal, ca urmare a
muncii politice și organizatorice desfășu
rate de organele și organizațiile de partid,
a mobilizării plenare a tuturor oamenilor
muncii, planul pe anul 1981 a fost înche
iat cu rezultate bune în toate domeniile,
iar în cele 10 luni din acest an a fost rea
lizată suplimentar o producție-marfă
în r, valoare de 1,9 miliarde lei. Confprința extraordinară a organizației de
partid a municipiului București șe an-,
gajează ca, în anul 1983, prevederile pla
nului să fie depășite Ia producția-marfă
cu 1,5 miliarde Ici, la producția netă cu
un miliard Iei, la export cu 30 milioane
dolari, la livrări pentru fondul pieței cu
300 milioane lei.
Acest angajament este răspunsul comu
niștilor, - al tuturor oamenilor muncii din
Capitală față de grija statornică ce o purtați dumneavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, dezvoltării economicosociale a municipiului București, față de
preocuparea permanentă ce o manifestați
în vederea îndrumării și sprijinirii multi
laterale a întregii noastre activități, pen
tru care vă exprimăm, și cu acest prilej*
cele mai calde mulțumiri, întreaga noas
tră gratitudine".

BUZĂU
• Planul producției nete pe 10 luni —
depășit cu 105 milioane lei • La po
rumb, cartofi și struguri s-au obținut cele
mai mari recolte din istoria județului
• Perfecționarea stilului și metodelor de
muncă — obiectiv permanent al organe
lor și organizațiilor de partid
Participanții la Conferința extraordinară a organi
zației județene de partid Buzău au primit cu vie
recunoștință și cu puternice ovații și aplauze salutul
revoluționar transmis din partea conducerii partidu
lui, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Prezentind salutul, tovarășul GHEORGHE RADULESCU,
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., a subliniat faptul că actuala conferință este
chemată să analizeze în profunzime, în lumina exi
gențelor formulate de secretarul general al partidu
lui. modul în care organele și organizațiile de partid,
toți comuniștii âu acționat și acționează pentru tra
ducerea in viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea
al partidului, a obiectivelor stabilite de plenarele C.C.
al P.C.R. din iunie și octombrie a.c. Vorbitorul s-a
referit apoi la principalele direcții de acțiune pentru
perfecționarea in continuare a a'ctivității economicosociale și politico-educative, relevind necesitatea în
făptuirii exemplare a planului la toate sortimentele,
în special la cele ce se exportă, ă realizării progra
mului de investiții și de reducere a consumurilor de
energie și combustibil, a pregătirii temeinice a pro
ducției anului viitor.
în darea de seamă prezentată de tovarășul Vasile
Carolică, prim-secretar al comitetului județean de
partid, s-a arătat că, datorită sprijinului permanent
acordat de conducerea partidului și statului, perso
nal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Buzăul s-a
transformat in ultimii 17 ani intr-un județ cu o in
dustrie modernă și o agricultură in plină dezvoltare.
Reliefind atit rezultatele pozitive obținute, cit și
măsurile ce se impun pentru recuperarea restanțe
lor din unele sectoare de activitate, darea de seamă
a subliniat câ in perioada analizată județul Buzău
a devenit principalul producător din țară de cord
metalic, garnituri de frină și etanșare, aparate de
cale ferată și deține o pondere importantă in eco
nomia națională Ia producția de plase sudate, elec
trozi de sudură, sirmă trasă, geamuri trase și altele.
în cuvîntul lot, participanții la dezbateri. Intre care
tovarășii Constantin Dochia, prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid Buzău, ing. Eugen Toma,
directorul întreprinderii de utilaj tehnologic, ing. Eu
gen Sandu directorul întreprinderii de sirmă și pro
duse din sirmă. au arătat preocuparea organelor și
organizațiilor de partid a colectivelor de oameni al
muncii de a găsi noi soluții în vederea promovării
pe scară largă a progresului tehnic, generalizării
mai accentuate a experienței inaintate in indus
trie și agricultură in toate domeniile de acti
vitate Alți vorbitori, intre care Gheorghe Radu,
prim-secretar al Comitetului orășenesc de par
tid Rm. Sărat. Constantin Pleșea. președin
tele consiliului județean a! sindicatelor, ing.
Marin Ionescu. directorul întreprinderii de producere
a maselor olastice. au reliefat pe larg preocupările
comuniștilor, gle colectivelor de muncă pe care le
reprezintă pentru aplicarea noului mecanism economico-financiar. pentru întărirea autogestiunii și
autoconducerii muncitorești. Subliniind faptul că

deși in acest an la porumb, cartofi și struguri s-au
obținut cele mai mari recolte din istoria județului,
deși s-au realizat și depășit. Dentru prima dată,
cantitățile de produse agroalimentare necesare pentru
aprovizionarea de toamnă-iarnă. tovarășii Gheorghe
Maftei. directorul direcției agricole județene. Ștefan
.Mazilu, președintele C.A.P. Padina. Gheorghe Po
pescu, primarul comunei Glodeanu Siliștea. Valeriu
Caraman, directorul Trustului I.A.S. Buzău, au arătat
că realizările nu se situează încă la nivelul potenția
lului tehnico-material de care dispune agricultura.
Comuniștii Stela Chioveanu, prim-secretar al Comi
tetului județean Buzău al U.T.C., Ion Nae, președin
tele comitetului județean pentru cultură și educație
socialistă, Maria Apostoiu, inspector general al In
spectoratului școlar județean, au evidențiat rolul
deosebit ce revine activității politico-educative în
formarea omului nou, în îndeplinirea sarcinilor eco
nomice.
Conferința a adoptat un cuprinzător program de
măsuri, precum și mandatul delegaților aleși pentru
Conferința Națională a partidului.

•

In telegrama adresată C.C. AL P.C.R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
se spune : „Vă raportăm, mult stimate și
Iubite tovarășe secretar general, că oame
nii muncii din județul Buzău întimpină
apropiata Conferință Națională a parti
dului, eveniment politic de marc Însem
nătate in viața partidului și a poporului
nostru, cu noi și importante realizări în
toate domeniile de activitate. Acționînd cu
responsabilitate și devotament in perioada
care a trecut din acest an, oamenii muncit
din industrie au depășit planul producției
nete cu 105. milioane lei, au economisit
18 MWh energic electrică, 8 000 tone com
bustibil convențional, 8 000 tone metal.
Fondurile de investiții alocate județului
nostru in ultimii ani au asigurat punerea
in funcțiune a 90 de obiective și capaci
tăți de producție, în industrie și agricul
tură, modernizarea celor existente, con
struirea a peste 8 560 apartamente. Vă
asigurăm, tovarășe secretar general, că
am dat mandat delegaților noștri Ia Con
ferința Națională a partidului să dezbată
cu responsabilitate și să aprobe din toată
inima hotăririle ce vor fi adoptate de
Înaltul forum al comuniștilor români".

CLUJ
• în ultimii trei ani — o producție supli
mentară de 1,1 miliarde lei @ Noi cerințe
și exigențe în fața unităților de cerceta
re și învățămînt ® Ample măsuri politicoeducative pentru modelarea conștiinței
revoluționare
în deschiderea lucrărilor conferinței, din par
tea conducerii partidului, a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, personal, a fost adresat, de către tovarășul
ILIE VERDEȚ, membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R, un cald salut revo
luționar participanților la conferință, comuniștilor,
tuturor oamenilor muncii din județ. în continuare a
fost subliniat faptul că, desfășurindu-se in pregătirea
Conferinței Naționale — eveniment de excepțională
însemnătate în viața partidului, a întregului nostru
popor — conferința extraordinară a organizației ju
dețene este chemată să analizeze in spirit de înaltă
responsabilitate și exigență revoluționară• activitatea
desfășurată de comuniști, de toți oamenii muncii din
județ pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al
XII-lea, a sarcinilor de plan, a producției destinate
exportului, a prevederilor programului de autoconducere și autoaprovizionare teritorială, a activității de
modelare a conștiinței noi, socialiste.
In spiritul ideilor și tezelor de inestimabilă valoare
teoretică și practică, încorporate în Expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C.
al P.C.R. din 1—2 Iunie a.c., darea de seamă prezen
tată de tovarășul Ștefan Mocuța, prim-secretar al
comitetului județean de partid, a reliefat, în mod cri
tic și autocritic, aspectele esențiale ale activității des
fășurate pe multiple planuri de organele și organiza
țiile de partid de la precedenta conferință. Relevind
faptul că oamenii muncii clujeni, fără deosebire de
naționalitate. înfrățiți în muncă si aspirații, au reali
zat suplimentar. în ultimii trei ani, o producție indus
trială de 1,1 miliarde lei, au pus in funcțiune 170 de
noi capacități productive, au asimilat 315 mașini,
utilaje și instalații noi. au economisit 145 milioane
kWh șl 34 600 tone combustibil convențional, diminuind costurile materiale cu 380 milioane lei, darea
de seamă a apreciat că rezultatele obținute nu sint
pe măsura posibilităților existente in toate unitățile
industriale, agricole și de cercetare, fiind necesare
măsuri ferme pentru recuperarea restanțelor la pro
ducția fizică, pentru onorarea contractelor la export
și pregătirea în cele mai bune condiții a producției
anului viitor.
Exprimind adeziunea deplină față de politica in
ternă și externă a partidului, sentimentele de dra
goste și înaltă stimă față de secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, participanții
la dezbateri, printre care Constantin Crișan, prim-se
cretar al Comitetulpi municipal de partid Cluj-Napoca, Ionel Butilcă, secretarul comitetului de partid
de la Combinatul metalurgic Cimpia Turzii, Ana
Fărcaș, maistru la combinatul „Clujeana". Alexandru
Szasz, miner la salina Ocna Dej, Teodor Marton, lă
cătuș la I.M.M.R. „16 Februarie", Todor Trifan, di
rectorul direcției generale agricole județene, Gheor
ghe Pardi. directorul combinatului de utilaj greu,
Ioan Peteanu, președintele cooperativei agricole de
producție Jucu. Iosif Fodor, directorul Institutului de
cercetări miniere pentru substanțe nemetalifere, au
Înfățișat acțiunile pe care le întreprind organizațiile
de partid din care fac parte pentru aplicarea neabă
tută a principiilor noului mecanism economico-financiar, pentru valorificarea deplină a potențialului teh
nic, științific și de cercetare existent în județ, in
scopul afirmării și realizării unei noi calități a mun
cii in toate domeniile de activitate.
Multiplele aspecte ale activității politico-ideologice
și educative au fost aprofundate în conferință de
către tovarășii Ionel Vlad, rectorul Universității
„Babeș-Bolyai". Parascbiva Șinca, secretarul Comite
tului comunal de partid Luna, prof. univ. Nicolae
Kallos, Vasile Săjăjan scriitor, redactor-șef al revis
tei ..Tribuna". Ioana M. Bolba. orim-secretar al comi
tetului județean U.T.C., Iulia Bereszki, actriță ta
Teatrul maghiar de stat. loan Florișca. președintele
consiliului județean al sindicatelor. loan Noja. secre
tar al comitetului județean de partid, care au subli
niat necesitatea legării mai strînse a muncii politicoeducative de realitățile vieții și de preocupările ma
jore ale colectivelor de oameni ai muncii, cerința
sporirii forței de inriurire a acțiunilor menite să
contribuie la formarea conștiinței socialiste a oame
nilor muncii, cu deosebire a tineretului din uzine,
de pe ogoare, din scoli și facultăți.
Participanții la conferință au adoptat programul de
măsuri și au aprobat mandatul ce a fost încredințai
delegaților aleși pentru Conferința Națională a parti
dului.
în telegrama adresată C.C. AL P.C.R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
se spune : „Cu profundă recunoștință
pentru grija și sprijinul permanent acor
dat dezvoltării multilaterale a județului,
vă raportăm că in acest an sarcinile de
plan au fost realizate în proporție de
102,4 la sută Ia producția netă, 100,5 la
sută la producția-marfă, 102.3 la sută la
productivitatea muncii. Au fost date în
folosință 3 972 apartamente, creîndu-se
posibilitatea să fie realizate integral lo
cuințele planificate pe acest, an. Expri
mind hotărirea fermă a celor peste 112 000
de comuniști din județul nostru, a tuturor
oamenilor muncii clujeni de a participa
cu însuflețire la înfăptuirea politicii parti
dului, de a urma neabătut exemplul dum
neavoastră, vă încredințăm, tovarășe se
cretar general, că vom pune întreaga
energie creatoare în slujba înălțării
scumpei noastre patrii pe noi trepte de
progres și civilizație".
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în pregătirea Conferinței Naționale

a Partidului Comunist Român, ieri au avut loc

..

CONFERINȚE EXTRAORDINARE

ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
In atmosfera de înalt avînt prime și materialelor, sporirea pro tice ale Congresului al XII-lea al
patriotic și deplină angajare revo ductivității muncii, modernizarea și partidului, al tezelor și ideilor din
luționară în care oamenii muncii îmbunătățirea calitativă a produse magistrala expunere a tovarășului
din tara noastră acționează pentru lor. O atenție deosebită s-a acordat, Nicolae Ceaușescu la Blenara lăr
traducerea exemplară în viață a în cursul dezbaterilor, problemelor gită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie
hotărîrilor celui de-al XII-lea Con esențiale legate de sporirea efici a.c. — considerate unanim de par
gres al Partidului Comunist Român, entei economice a activității pro ticipant! ca orientări de importanță
ductive. relevindu-se justețea mă istorică pentru întreaga dezvoltare
pentru înfăptuirea măreței opere de
făurire a societății socialiste mul surilor aplicate în scopul reducerii a țării — vorbitorii au făcut nume
tilateral dezvoltate, în pregătirea consumurilor de materii prime și roase și importante propuneri pen
Conferinței Naționale a partidului, materiale, mai bunei gospodăriri a tru îmbunătățirea activității orga
eveniment politic de excepțională -combustibililor și energiei, dimi nelor și organizațiilor de partid, în
tărirea rolului lor conducător în
însemnătate pentru întregul nostru nuării cheltuielilor materiale și de
popor, sîmjlătă, 27 noiembrie, au producție, subliniindu-se faptul dă toate domeniile, pentru desfășurarea
unor acțiuni unitare, active și efi
continuat să se desfășoare conferin în această direcție există încă im
ciente în ’plan politic și educativ.
țele extraordinare ale organizațiilor portante rezerve ce trebuie opera
Dezbaterile au prilejuit sublinie
de partid județene și a municipiu tiv și cit mai bine puse în valoare.
rea deplinei adeziuni a comuniști
lui București. La lucrări au parti Participant!! la dezbateri au pus în
lor,
a tuturor oamenilor muncii la
cipat membrii comitetelor și comi evidență rolul sporit al gîndirii teh
politica externă, principială și con
siilor de revizie ale organizațiilor nice originale, al dezvoltării acti
structivă a Partidului- Comunist
județene de partid și a municipiu vității de cercetare științifică și in
Român, a României socialiste, la
lui București, delegații aleși în ginerie tehnologică, atît în institu
adunările generale ale tuturor co tele de profil, cît și in unitățile pro elaborarea și promovarea căreia to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
muniștilor și adunările activului de ductive. în vederea promovării a
tar general al Partidului Comunist
partid din întreprinderi, instituții și numeroase tehnologii moderne, de
Român, președintele Republicii So
comune, desfășurate în perioada mare productivitate, a înnoirii și
cialiste România, personalitate pro
20 octombrie — 15 noiembrie a.c, —, diversificării unei game largi de
eminentă a vieții politice contempo
precum și numeroși invitați — produse. îmbunătățirii parametrilor
rane, ii revine rolul hotărîtor. esen
membri ai C.C. al P.C.R. și ai gu lor tehnici și calitativi. în cursul
țial. A fost exprimată profunda sa
vernului, reprezentanți ai unor lucrărilor au fost analizate in pro
tisfacție față de ecoul larg pe care-1
instituții centrale, ai organelor lo funzime‘rezultatele obținute de uni
cale de stat, organizațiilor de masă tățile agricole de stat și cooperatis au în lume politica României socia
liste.
inițiativele ei de pace si co
și obștești, cadre de conducere din te. fiind subliniate măsurile cele
laborare, contribuția larg recunos
unități e"onomice, oameni de ști mai eficiente de valorificare mai
cută a țârii noastre la întărirea
bună a fondului funciar, de sporire
ință, ar',., și cultură.
păcii, securității, respectului inde
La conferințele extraordinare au a producției agricole vegetale și
pendenței naționale, la dezvoltarea
fost prezenți tovarășii : municipiul animale, realizarea integrală a topBUCUREȘTI — Constantin Dăscă- dului de stat, sarcinile sporite ce ințelegerii, prieteniei și colaborării
între popoare.
lescu ; județul ARGEȘ — Emil revin tuturor oamenilor muncii de
în urma dezbaterilor, conferințe
Bobu ; județul BACĂU — Paul la sate în înfăptuirea cu succes a
le extraordinare ale organizațiilor
noii revoluții în agricultură. în în
Niculescu ; județul BIHOR — Ion
de partid județene și a municipiu
Ursu ; județul BISTRIȚA-N AS AUD deplinirea obiectivelor programelor
lui București au adoptat programe
de autoaprovizionare.
— Richard Winter; județul BUZĂU
de măsuri capabile să creeze condi
Dezbaterea problemelor funda
— Gheorghe Rădulescu ; județul
ții pentru îndeplinirea exemplară
CLUJ — Ilie Verdeț ; județul CON mentale ale dezvoltării industriei,
a obiectivelor menite să asigure
STANȚA — Gheorghe Stoica ; ju agriculturii, ale tuturor sectoarelor
continua dezvoltare a tuturor ju
dețul COVASNA — Petru Enache ; vieții economico-sociale a relevat
dețelor și localităților țării, pro
județul DOLJ — Gheorghe Oprea ; faptul că în ultima perioadă preo
gresul și prosperitatea întregii
județul GIURGIU — Miu Dobrescu; cupările colectivelor de oameni ai
noastre societăți.
județul HUNEDOARA — Nicolae muncii au fost orientate cu precă
Participanții au ales delegații
Constantin ; județul IAȘI — Lina dere in direcția transpunerii în via
pentru Conferința Națională a par
Ciobanu ; județul OLT — Ion tă a ideilor și indicațiilor de inesti
tidului
— comuniști care, ptin acti
Dincă; județul PRAHOVA — mabilă valoare teoretică și practică
vitatea depusă, prin rezultatele
Ludovic Fazekas ; județul SĂLAJ formulate de tovarășul Nicolae
muncii lor, constituie exemple de
— Iosif Banc ; județul SIBIU — Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C.
abnegație și devotament fată de
Alexandrina Găinușe ; județul SU al P.C.R. din 1—2 iunie, la Plenara
CEAVA — Constantin Olteanu ; C.C. al P.C.R. din octombrie și la partid și popor, de participare en
județul TIMIȘ — Ion Coman ; ju Consfătuirea de lucru de la C.C. al tuziastă și neprecupețită la înfăp
tuirea amplei opere de edificare a
P.C.R. din luna august anul acesta,
dețul VRANCEA — Petre Lupu.
Din partea conducerii partidului, care se constituie într-un vast și socialismului și comunismului în
patria noastră. Conferințele au în
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. cuprinzător program de acțiune a
credințat delegatisecretar general
lor mandatul de a
al Partidului Co
da expresie acor
munist
Român,
deplin al tu
în
deschiderea Intr-o atmosferă de puternică angajare politică, dului
turor
conjunișticonferințelor ex
lor.
al
traordinare s-au participanțiilaconferințe aujțdrpșaîtjnincIlejeEea popor întregului
fată de
adresat
pâțțieiexpunerea tova
panților un 'căl
rășului
Nicolae
lucrărilor, telegrame Comitetului Central
duros salut revo
Ceaușescu la Ple
luționar și che
nara
lărgită
a Co
marea de a ana
mitetului Central
al P. C. /?., tovarășului Nicolae Ceaușescu
liza cu înaltă exi
al partidului din
gență
partinică
1—2 iunie 1982.
activitatea organi
document de ex
zațiilor județene,
însemnătate teoretică
a organelor și organizațiilor de oamenilor muncii, in frunte cu co cepțională
și practică, de a aproba cele
partid, de stat, de masă și obștești, muniștii. pentru realizarea unei ca
lalte
documente
înscrise pe ordinea
a oamenilor muncii din - toate ra lități noi, superioare. în toate do
de zi a apropiatului forum național
murile economiei naționale pentru meniile de activitate, în ampla al
comuniștilor din tara noastră, de
îndeplinirea obiectivelor trasate de operă de edificare a societății socia a aproba
de pace ale
Congresul al XII-lea al partidului, liste multilateral dezvoltate pe pă- României inițiativele
socialiste, politica exter
a prevederilor de plan, a tuturor mîntul României.
nă a partidului și statului nostru
Infățișînd succesele Înregistrate
sarcinilor legate de. înfăptuirea
desfășurată în perioada care a tre
exemplară a politicii partidului de de la începutul actualului plan cin
cut de la Congresul al XII-lea al
dezvoltare multilaterală, armonioasă cinal, s-a apreciat în mod' unanim
partidului.
a tuturor județelor patriei. în ve de către participant! că acestea con
Participanții au încredințat delederea sporirii necontenite a nive stituie expresia vie a adeziunii de
gaților ce-i vor reprezenta la Con
lului de trai al întregului popor. Se pline a poporului român, a tuturor
ferința Națională înalta cinste de a
despri le din salut cerința ca oamenilor muncii, fără deosebire
exprima sentimentele de profundă
. lucrai ne conferințelor să examine de naționalitate la programul parti
stimă și prețuire față de tovarășul
ze. în spirit critic și autocritic, re dului de dezvoltare a tării, a uni
Nicolae Ceaușescu, secretar general
tății
de
neclintit
a
poporului
în
ju

zultatele înregistrate în toate do
al Partidului Comunist Român, pre
partidului,
al . secretaru
meniile vieții economice și sociale, rul
ședintele
Republicii
Socialiste
să evidențieze, în scopul extinderii lui său general, tovarășul Nicolae
România, cel mai iubit fiu al na
și generalizării experienței înaintate, Ceaușescu. Totodată, a fost expri
țiunii noastre, de numele căruia se
cele mai importante realizări, să mată hotărîrea de a se stringe și
leagă toate marile izbînzi obținute
analizeze neajunsurile și să stabi mai mult rîrtdurile în jurul parti
in ultimii ani de poporul nostru.
lească măsuri concrete, ferme și dului, al secretarului său general,
în timpul lucrărilor s-a dat glas
pentru a asigura astfel înaintarea deplinei recunoștințe a comuniști
eficiente, capabile să asigure valo
rificarea tuturor rezervelor' exis continuă spre împlinirea celor mai
lor, a oamenilor muncii din întrea
tence in unitățile productive. înfăp nobile aspirații, dezvoltarea și apă
ga tară — români, maghiari, ger
tuirea tuturor obiectivelor planului rarea marilor cuceriri revoluționa
mani și de alte naționalități — față
pe anul în curs și ale întregului re ale poporului, garanția unei vieți
de prodigioasa și strălucita activi
cincinal, situarea muncii de partid, noi. într-o țară liberă, suverană și
tate pe care o desfășoară tovarășul
a activității în toate domeniile independentă.
Nicolae Ceaușescu în fruntea par
Vorbitorii
au
dat
o
înaltă
apre

construcției socialiste la un nivel
tidului și statului pentru edificarea
tot mai înalt de calitate și eficientă. ciere contribuției hotărîtoare a to
cu succes a societății socialiste și
în cadrul lucrărilor.
primii varășului Nicolae Ceaușescu la ela
comuniste în patria noastră, pentru
secretari ai comitetelor de partid borarea și înfăptuirea politicii in
progresul necontenit al României
județene și al municipiului Bucu terne și externe a partidului și sta
libere și independente, pentru con
rești au prezentat dări de seamă tului. activității sale pline de dă
tribuția sa de inestimabilă valoare
asupra activității organizațiilor ju ruire și înaltă responsabilitate co
la întărirea unității și coeziunii
dețene de partid de la ultima con munistă consacrată traducerii nea
partidului, la sporirea continuă a
bătute
în
viată
a
prevederilor
Pro

ferință și măsurile ce se impun
rolului său conducător în viața în
pentru înfăptuirea integrală a sar gramului partidului, asigurării mer
tregii țări, pentru modul pilduitor
cinilor prevăzute în Planul unic de sului ascendent al României pe ca
în care și-a consacrat și iși consa
dezvoltare economico-socială în pe lea construirii socialismului și co
cră întreaga activitate revoluționa
rioada 1981—1985. in Programul pri munismului..
ră propășirii continue a patriei, ri
Dezbaterile din cadrul conferin
vind autoconducerea și autoaprovidicării nivelului de trai și de civi
zionarea teritorială pentru asigu țelor au prilejuit o analiză exigen
lizație al oamenilor muncii. îmbo
tă,
în
spirit
critic
și
autocritic,
a
rarea populației cu produse agri
gățirii fondului teoretic al mișcării
cole. animale și vegetale. în peri neajunsurilor înregistrate în orga
comuniste și muncitorești, a socia
oada 1982—1985 și angajamentele nizarea și coordonarea activității
lismului științific, cu teze, concep
asumate în întrecerea socialistă. Au productive. în realizarea indicatori
te. idei și concluzii a căror valoare
fost prezentate, de asemenea, sar lor economici ai planului, partici- ’deosebită conferă personalității con
panții la lucrări subliniind necesi
cinile ce revin organelor și or
ducătorului partidului și statului ro
tatea adoptării unor măsuri hotărî ganizațiilor de partid în lumi
mân trăsăturile unui eminent om
te
pentru
înlăturarea
deficientelor
na expunerii tovarășului Nicolae
politic, ale unui strălucit ginditor al
Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. în fiecare domeniu de activitate,
lumii contemporane.
al P.C.R. din 1—2 iunie a.c. ..Cu pentru întărirea răspunderii și dis
în încheierea lucrărilor, înprivire la stadiul actual al edifi ciplinei, astfel îneît activitatea eco
tr-o atmosferă vibrantă, de profund
cării socialismului în țara noastră, nomică să atingă niveluri de efi
patriotism, participanții au adre
la problemele teoretice, ideologice cientă pe măsura dezvoltării bazei
sat COMITETULUI CENTRAL
și activitatea politică, educativă a tehnico-materiale, a posibilităților AL PARTIDULUI, TOVARĂȘULUI
oferite
de
continua
sa
modernizare.
partidului1*
*.
4S
NICOLAE CEAUȘESCU, telegrame
In cursul discuțiilor s-au făcut
Au fost examinate cu înaltă res
in care sînt subliniate adeziunea
ponsabilitate comunistă aspectelș numeroase propuneri concrete pri
deplină a comuniștilor, a tuturor
fundamentale ale activității produc vitoare la folosirea cu rezultate mai
oamenilor muncii din Capitală și
tive. modul în care organele și or bune a potențialului uman și ma
din întreaga tară la politica internă
ganizațiile de partid, colectivele de terial de care dispun județele și
și externă, științific fundamentată,
muncă din toate unitățile economice municipiul București, la îndeplini
a partidului șl statului nostru, horea
ritmică,
la
toți
indicatorii
a
au acționat pentru îndeplinirea pre
tărîrea lor neabătută de a o trans
planului
de
producție,
de
investiții
vederilor planului de la începutul
pune în viață în mod exemplar, de
actualului cincinal. Au fost eviden și de export, la îmbunătățirea efi
a întîmpina Conferința Națională a
țiate cu acest prilej succesele im cienței activității în toate întreprin
partidului cu fapte de muncă pe
portante obținute în dezvoltarea derile. O serie de propuneri au avut
măsura însemnătății acestui mare
bazei tehnlco-materiale în toate în vedere • sporirea mecanizării și
eveniment politic în viata, tării, de
județele, succese care conturează automatizării, extinderea unor teh
a-și intensifica eforturile pentru
nologii
moderne,
alte
măsuri
capa

tabloul însufletitor al transformări
înfăptuirea Programului partidului,
bile
să
asigure
creșterea
producti-.
lor înnoitoare pe care le-au cu
de a contribui cu întreaga lor ca
noscut toate județele tării în pe vității muncii. In scopul îmbunătă
pacitate creatoare la continua în
rioada care a trecut de la Con țirii indicatorilor de eficientă s-au florire a României socialiste.
gresul al XII-lea al .partidului. S-a propus măsuri importante de eco
Prin întreaga lor desfășurare,
subliniat că, sub conducerea orga nomisire a combustibililor și ener conferințele extraordinare ale orga
nelor și organizațiilor de partid, giei electrice, concomitent cu cele
nizațiilor de partid județene și a
oamenii muncii din întreprinderile legate de dezvoltarea surselor ener
industriale, de constructs, transpor getice primare și secundare. Un loc municipiului București s-au consti
tuit într-o grăitoare expresie a uni
turi, din celelalte unjtăti economice însemnat au ocupat propunerile re
tății neclintite a întregii națiuni.în
au înregistrat însemnate realizări feritoare la întărirea rolului orga
pe linia îndeplinirii și depășirii nizațiilor de partid în- activitatea
jurul Partidului Comunist Român,
sarcinilor la producția-marfă și fiecărui colectiv în parte, a capa
al secretarului său general, tovară
cității
lor
organizatorice.
în
scopul
netă, a celorlalți indicatori de
șul Nicolae Ceaușescu. într-o ima
mobilizării
și
stimulării
tuturor
oa

bază ai planurilor economice. Au
gine vie a încrederii poporului ro
menilor
muncii
la
înfăptuirea
exem

fost relevate preocupările și re
mân în politica partidului și statu
zultatele meritorii obținute în dez plară a prevederilor planului, a holui. în destinul luminos al României
voltarea forțelor de producție, va tăî’irilor de partid și de stat.
socialiste.
In spiritul hotărîrilor programa
lorificarea superioară a materiilor

Cronica zilei MAREA SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ
A IUGOSLAVIEI SOCIALISTE
Cu ocazia împlinirii, la 28 noiem
brie 1982, a 20 de ani de la stabilirea
relațiilor diplomatice între Republica
Socialistă România și Republica De
mocrată Populară Laos. între Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe,
și Khamphay Boupha, ministru a.i.
al afacerilor externe al R.D.P. Laos,
a avut loc un schimb de telegrame
de felicitare. în care' se exprimă
convingerea reciprocă că relațiile de
prietenie frățească dintre cele două
țări se vor dezvolta tot mai mult. în
interesul popoarelor român și lao
țian. al cauzei socialismului, progre
sului și păcii în lume, ,
★
La Muzeul de aptă al Republicii
Socialiste România a avut loc un
concert dedicat centenarului nașterii
compozitorului polonez Karol Szimanowskl — aniversare înscrisă în
calendarul manifestărilor culturale
recomandate de UNESCO pe anul
1982. Concertul a fost susținut de
soprana Malgorzata Armanowska și
pianista Elvira Hodinarova. de la Fi
larmonica din Szczecin, care au in
terpretat lucrări din creația muzica
lă poloneză și universală.
A participat ambasadorul R. P. Po
lone la București, Boleslaw Koperski.
(Agerpres)

tv

Tovarășului PETAR STAMBOLICI

Tovarășului MITIA RIBICICI

Președintele Prezidiului
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Președintele Prezidiului Comitetului Central
al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

BELGRAD

Stimate tovarășe Stambolicî,
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste
Federative Iugoslavia, am plăcerea ca, în numele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporu
lui român și al meu personal, să vă adresez dumneavoas
tră, Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugosla
via; popoarelor Iugoslaviei vecine un cald salut priete
nesc și cele mal cordiale felicitări.
Sînt încredințat că, acționînd împreună, în spiritul
.convorbirilor rodnice pe care le-am avut recent la Bel
grad, al Declarației comune pe care am semnat-o, relații
le de prietenie și colaborare multilaterală dintre Republi
ca Socialistă România și Republica Socialistă Federativă
Iugoslavia se vor dezvolta tot mai puternic, in toate do
meniile, în interesul poporului român și popoarelor Iu
goslaviei, al cauzei socialismului și păcii în lume, al po
liticii de destindere, independență și cooperare, interna
țională.
Vă urez din toată inima, dumneavoastră, popoarelor
frățești ale Iugoslaviei socialiste, vecine și prietene, rea
lizări tot mai mari in munca dedicată înfloririi patriei,
prosperitate și fericire.
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

BELGRAD

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste
Federative Iugoslavia, în numele Comitetului Central al
Partidului Comunist Român și al meu personal vă adre
sez dumneavoastră, Prezidiului Comitetului Central aî
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, tuturor comuniști
lor și oamenilor muncii din țara dumneavoastră sincere
felicitări și cele mai bune urări de succese in construirea
societății socialiste în Iugoslavia vecină și prietenă.
Evocînd cu deplină satisfacție rezultatele întîlnirii și
convorbirilor pe care le-am avut împreună la Belgrad,
doresc să exprim convingerea că bunele relații și con
lucrarea fructuoasă dintre Partidul Comunișt Român și
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre țările și
popoarele noastre vor cunoaște și în viitor o evoluție
ascendentă spre binele poporului român și popoarelor iu
goslave, în interesul dezvoltării unor raporturi noi de
egalitate și echitate intre toate popoarele, in folosul so
cialismului, progresului șl păcii.
NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

TELEGRAME
PROGRAMUL 1

8,00 Consultații pentru Învățământul se
ral. Analiza matematică
8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii
10,00 Viața satului
11.45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical.
17.15 Trofeul Carpați la handbal mascu
lin : România — U.R.S.S. Transmi
siune directă de la Buzău
18,30 Micul ecran pentru cei mici
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Cîntarea României. De pe marea
scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Alba
20.20 Film artistic : „Tată cu de-a sila*.
Producție a studiourilor iugoslave.
21.45 Varietăți muzical-coregrafice
22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2

13,00 Concert de prlnz
13.45 Teatru TV : „Marele soldat" de
Dan Țărchilă. Regia artistică : Mi
hai Berechet
15.15 Clubul tineretului
15.50 Melodii populare
16.15 Ca flacăra arzînd. Documentar de
Maria Preduț
16,35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Serată muzicală TV (continuare)
21,40 Memoria documentelor. Unitatea
— izvorul veșnic viu al progresu
lui, suveranității și independenței
poporului nostru (I)
22,00 Seară de romanțe
22.20 Telejurnal

Știri sportive
• Competiția internațională de
handbal masculin „Trofeul Carpați**
a continuat simbătă în sala „Dacia**
din Buzău cu meciurile penultimei
zile, în prezența a peste.' 2 000 de
spectatori. O partidă viu disputată și
de bun nivel tehnic au furnizat
selecționatele României și. Poloniei,
care au terminat la egalitate : 23—23,
după ce la pauză au condus handbâliștii polonezi cu 10—9,
Intr-un alt joc important pentru
configurația clasamentului, reprezen
tativa U.R.S.S. a întrecut cu scorul
de 21—18 (10—10) selecționata R.D.
Germane. Intîlnirea dintre echipa
Ungariei și formația secundă a
României s-a încheiat cu scorul de
31—18 (12—12) în favoarea oaspeților.
în clasament conduce echipa
României cu 7 puncte, urmată de
U.R.S.S. — 7 puncte, Polonia — 5
puncte, Ungaria — 3 »puncte. R.D.
Germană — 2 puncte, România B —
zero puncte. Competiția se inchele
astăzi, cînd vor avea loc. cu înce
pere de la ora^ 15, îrftîlnirile : Polo
nia — România B ; România —
U.R.S.S. ; R. D. Germană — Ungaria.
• Echipa de tenis a S.U.A. și-a
asigurat victoria în cea de-a 71-a edlție a „Cupei Davis", conducind cu
scorul de 3—0 în meciul cu selecțio
nata Franței, de la Grenoble, după
partida de dublu, în care perechea
McEnroe. Fleming a învins cu 6—3.
6—4. 9—7 cuplul Noah, Leconte. Echipa S.U.A. iși adjudecă astfel pen
tru a 28-a oară trofeul „Salatiera de
argipt", ce recompensează pe învingătoarea acestei competiții.

Sesiune de comunicări
științifice la I.E.F.S.
Ctț. prilejul împlinirii a 60 de ani
de activitate instituționalizată a învățămîntului superior de educație fi
zică și sport, la I.E.F.S. se des
fășoară o sesiune de comunicări ști
ințifice. urmată de o consfătuire de
lucru cu cadrele didactice de profil
din unitățile de învătămînt superior
din tară.
Printre comunicările științifice, cu
teme prevăzute în planul departa
mental, se află : „Tehnici, modele de
instruire, criterii de evaluare a efi
cientei educației fizice" ; „Optimiza
rea modelelor de pregătire și concurs,
ca urmare a raționalizării și standar
dizării mijloacelor de antrenament
si de măsurare a efortului" : „Căi și
mijloace pentru perfecționarea con
ținutului organizării și creșterii efi
cientei activității de educație fizi
că și sportivă de masă" ; „Preveni
rea și corectarea deficiențelor de
creștere la elevii claselor I—IV, din
diferite zone ale tării" ; „Realizarea
și experimentarea unor prototipuri
specifice educației fizice".
Comunicările aparțin cercetătorilor
și cgdrelor didactice din I.E.F.S.,
Î.M.F. și alte institute bucureștene,
precum și din centrele universitare
din Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov.
Ploiești, Iași și Constanța.

cinema
■ Rămin cu tine : SCALA (11 03 72)
— 9,15; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
■ Prea tineri pentru riduri : BUZEȘT1 (50 43 58) — 13,30; 17,30; 19,30,
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13H80;
15,45; 18; 20.
S Femeia din Ursa Mare : DRUMUL
SĂRII (31 20 13) — 15,30; 18; 20, MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
■ Așteptlnd Un tren : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
S Concurs i MELODIA (12 06 88) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, STUDIO
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
B Pădurea nebună — 15,30; 17,30;

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o
telegramă tovarășei Milka Planinț,
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, cu prilejul sărbă
torii naționale a R.S.F. Iugoslavia,
prin care îi adresează, din partea gu
vernului român și a sa personal, cele
mai cordiale felicitări și urări de
succese în construcția socialistă în

Popoarele frățești ale Iugosla
viei erau încă angajate in am
pla bătălie pentru alungarea co
tropitorilor
fasciști.
St.răbătind
zeci și zeci de kilometri, oco
lind forțe inamice, combatanți de
pe toate fronturile, muncitori, ță
rani. politicieni, tineri și vîrstnici,
în număr de peste 200. se îndrep
tau spre 'localitatea Iaițe. aflată pe
malul riului Pliva. Jntr-una din zo
nele eliberate, pentru a participa la
cea de-a doua sesiune a Consiliului
Antifascist de Eliberare Națională
(parlamentul din perioada de război
al Iugoslaviei). în noaptea de 29 no
iembrie 1943, exprimînd voința
fierbinte a maselor populare, acest
for a pus temelia transformării țâ
rii într-un stat al oamenilor mun
cii. Hotărîrile de la Iaițe au dat un
puternic impuls luptei de eliberare,
în zonele curățate de inamic fiind
instalată puterea muncitorilor și ță
ranilor. După doi ani, la 29 noiem
brie 1945, a fost proclamată Repu
blica Populară Federativă Iugosla
via. Această zi este marcată de po
poarele iugoslave ca sărbătoarea lor
națională.
Prin munca însuflețită a maselor
populare, sub conducerea parti
dului comuniștilor in frunte cu
.președintele^-' Țosip Broz; Tiio,‘
obiectivele ' stabilite
cu 39 de
ani in Urmă au prins viață în chipul
de azi al tării socialiste vecjne și
prietene. Crearea unei industrii pu
ternice și ramificate, a unei baze
tehnico-materiale moderne pentru
agricultură a asigurat sporirea, an
de an, a venitului national, care
este în prezent de peste șase ori
mai mare decît în 1950. Creșterea
forțelor de producție, a avuției ma
teriale a asigurat ridicarea Iugo-

lugoslavia. In telegramă se exprimă
convingerea că relațiile de colabo
rare prietenească dintre țările și
guvernele noastre se vor întări con
tinuu. în interesul reciproc, al cauzei
socialismului și păcii în lume.
Cu același prilej, tovarășul Nicolae
Giosan, președintele Marii Adunări
Naționale, a adresat o telegramă de
felicitare tovarășului Raif Dizdarevici, președintele Adunării R.S.F. 'Iu
goslavia, iar tovarășul Ștefan Anslaviei de la stadiul de țară cu o
economie agrară Înapoiată, la o
țară cu nivel mediu de dezvoltare.
în ultima vreme, în Iugoslavia se
desfășoară o amplă activitate pentru
adaptarea mai rapidă a economiei
la cerințele ce decurg din efectele
crizei mondiale, liniile directoare in
acest sens fiind adoptate Ia Con
gresul al XII-lea al U.C.I. în virtu
tea programului de principiu stabi
lit de congres, accentul este pus pe
intensificarea efortului propriu și
perfecționarea continuă a autoconducerii muncitorești, creșterea pro
ductivității muncii, realizarea unui
regim sever de economic îndeo
sebi valutare, paralel cu sporirea
eficientei dezvoltării și realizarea
unui mai bun echilibru cu posibi
litățile reale ale țării.
înflorirea culturii, învătănlîntului,
științei, creșterea nivelului de trai,
material și spiritual, se înscriu, de
asemenea, ca importante cuceriri
ale popoarelor iugoslave în perioa
da socialismului.
în spiritul sentimentelor de prie
tenie și solidaritate pe care le nu
trește față de popoarele Iugoslaviei
socialiste, poporul nostru se bucură
sincer de cuceririle istorice ale acestora. Atît la București, cît și la
Belgrad., este. .împărtășită aceeași
deplină satisfacție Iată de faptul că
trâditioriâlele'reTătii de prietenie și,
colaborare româno-iugoslave se
dezvoltă pe o linie mereu ascen
dentă, pe baza deplinei egalități în
drepturi, a respectului independen
tei și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne și
avantajului reciproc. In evoluția acestor relații iși găsesc materiali
zare legăturile de trainică prietenie
dintre P.C.R. și U.C.I., înțelegerile

drel, ministrul afacerilor extern»,
o telegramă de felicitare tovarășu
lui Lazar Moisov, secretar federal
pentru afacerile externe al R.S.F. Iu
goslavia.
Au trimis, de asemenea, telegrame
de felicitare organizații de masă și
obștești, alte instituții centrale din
țara noastră organizațiilor și institu
țiilor similare din R.S.F. Iugoslavia.
(Agerpres)

convenite in cadrul frecventelor lntîlniri la nivel înalt. După cum se
știe, hotăriri de ■ mare însemnătate
pentru intensificarea relațiilor re- |
clproce au fost adoptate în cadrul
convorbirilor pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu le-a avut. în luna
octombrie, la Belgrad, cu tovarășul
Petar Stambolici, președintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, și cu to
varășul Mitia Ribiclci. președintele
Prezidiului C.C. al U.C.I., hotăriri"
care, sintetizate în Declarația comu
nă, constituie un program concret
de Intensificare a ansamblului con
lucrării româno-iugoslave.
Este, de pildă, grăitor faptul că
volumul schimburilor de bunuri
materiale urmează să crească mai
mult decît de două ori în actualul
cincinal, paralel cu extinderea coo
perării și specializării în producție.
Se dezvoltă, de asemenea, colabo
rarea pe plan tehnico-științific și
cultural, în alte domenii de interes
reciproc.
Țările noastre își întăresc conlu
crarea și în sfera vieții internațio
nale, acționînd pentru oprirea cursu- i
lui spre confruntare și război, pen
tru reluarea politicii de destindere
și pace, creșterea continuă a rolu
lui- mișcării de nealiniere.- înfăpițpirea- îțlezarm^rii;, ■pentru isabolirea
politicii de forță' și' respectarea
dreptului fiecărui’' popor de a-și I
făuri propriul destin.
Cu prilejul măreței sărbători na
ționale a popoarelor iugoslave, po
porul român le adresează calde fe
licitări, precum și urarea de a dobîndi noi și importante victorii în
înfăptuirea programului celui de-al
XII-lea Congres al U.C.I., pe calea
înfloririi și prosperității patriei lor
socialiste,

Calea rodnică a muncii unite

Fie că te afli la Belgrad sau Za
greb, la Sarajevo sau Skoplje, con*
stați peste tot că activitatea econo
mico-socială în Iugoslavia este
puternic dominată de spiritul ho
tărîrilor celui de-al XII-lea Con
gres al U.C.I. Cei prezenți în sala
marelui for au reținut din multitu
dinea de probleme dezbătute aten
ția acordată construcției economice,
de care depinde mersul înainte al
țării pe calea progresului. Concluzia
principală desprinsă din dezbateri,
cît și în cadrul unor reuniuni ulte
rioare ale organelor conducerii de
stat, consacrate adoptării măsurilor
practice de punere in aplicare a
hotărîrilor Congresului, a fost că
primii doi ani ai actualului cincinal
de dezvoltare economică și socială
încheie o perioadă în care au fost
obținute realizări remarcabile pe
linia creșterii constante a patrimo
niului material și spiritual al țării.
Intr-adevăr, prin eforturile unite
ale tuturor popoarelor și naționali
tăților țării, Iugoslavia a devenit,
în anii socialismului, un stat cu dez
voltare industrială medie, realizînd
un venit național pe locuitor apreciat
la aproape 3 000 dolari. Produsul so
cial a crescut în perioada 1947—1981
intr-un ritm mediu anual de 5,9 la
sută. De la 1,2 milioane în 1947, nu
mărul salariațllor a ajuns la 6 mi
lioane in 1981. 63 la sută din acest
efectiv are pregătire medie sau su
perioară. Mașinile automate și semi
automate constituie două treimi din
volumul total al utilajului din in
dustrie.
Rezultate demne de consemnat
au fost, obținute și în agricultură
Din 1949 pînă in 1981, de pildă,
producția de griu a sporit de 3,8 ori,
iar cea de porumb de 3,5 ori. Toate
acestea au creat condiții pentru ri
dicarea substanțială a nivelului de
trai al oamenilor muncii. Pornind
de la nivelul atins în dezvoltarea
forțelor de producție, oamenii mun
cii acționează în prezent pentru în
lăturarea urmărilor determinate de
criza economică.
în acest spirit U.C.I. acționează
pentru mobilizarea comuniștilor, a

întregii clase muncitoare iugoslave
pentru o mai bună organizare a pro
ducției, folosirea într-o mai mare
măsură a capacităților de producție,
sporirea productivității, întărirea
ordinii șl disciplinei, realizarea de
economii de materiale și energie,
sporirea producției destinate expor
tului etc. Date apărute în presă*'
atestă că dacă folosirea capacități
lor de producție ar spori cu numai
5 la sută, aceasta ar duce la o
creștere a producției cu 8 la sută ;
în același timp, ar spori producti
vitatea și angajarea forței de
muncă.
Preocuparea pentru asigurarea

însemnări

din R. S. F. Iugoslavia
necesarului de energie din resurse
interne, avînd la bază cărbunele,
precum și cursurile de apă șl alte
surse regenerabile a reieșit cu
pregnanță din întîlnlrile avute, in
cursul unei recente călătorii, cu fac
tori de răspundere din domeniul
economiei, ca și din vizita la Cea
mai mare termocentrală din Iu
goslavia — „Obrenovaț," — a cărei
capacitate este de 1 650 megawați.
Interlocutorii au subliniat că pro
ducția de energie ocupă un loc prio
ritar în programele de dezvoltare
economică în actualul deceniu. Și,
deoarece ponderea cărbunelui în re
zervele energetice totale ale Iu
goslaviei este de 84 la sută, accentul
se pune, în primul rînd, pe sporirea
producției de cărbune. Rezervele —
aflate în cea mai mare parte în
Serbia și Bosnia — sînt aprecia
te la 20 miliarde tone. De aceea,
celor două republici le revine rolul
de principali furnizori de energie
electrică prin folosirea cărbunelui.
Dealtfel, numai termocentrala de la
Obrenovaț consumă anual 16 mili
oane tone de lignit .. și furnizează
4 miliarde kWh.

Pornindu-se de la noile cerințe, în
ultimii ani industria extractivă a
cunoscut o puternică dezvoltare. Au
fost alocate fonduri importante
pentru extinderea și modernizarea
minelor existente și deschiderea
unor mine noi. Ca urmare, în pri
mele trei trimestre ale anului în
curs, producția de cărbune a depășit
40 milioane tone, scontîndu-se ca
pînă la sfîrșitul anului cantitatea
extrasă să ajungă la peste 54 mili
oane tone.
Tot în ultimii ani au fost între
prinse ample lucrări de prospecțiuni
pentru descoperirea de noi zăcă
minte și în alte zone ale țării. In
terlocutorii de la Obrenovaț relatau
Ou satisfacție faptul că, de pildă,
Voivodina, pe lingă atributul de
grinar al tării, va căpăta în curind și pe acela de zonă carboni
feră, deoarece aici au fost descope
rite zăcăminte estimate la 1 miliard
tone. Drept urmare, a și fost elabo
rat un proiect pentru construirea
unei termocentrale cu o capacitate ,
de 600 megawați, a cărei dare in
funcțiune va reduce importul de
petrol cu 1 milion tone pe an.
Dealtfel, guvernul a elaborat un
proiect de stimulare a producției
de cărbune pe termen lung. Esti
mările prevăd ca, in anul 2000. în
Iugoslavia să se producă 150 milioa
ne tone cărbune și 180 miliarde
kWh energie electrică. Pe lingă
cărbune, aceasta presupune folosi
rea pe o scară mai largă și a po
tențialului hidroenergetic. Pînă in
anul 1985 urmează a fi construite
noi hidrocentrale cu o producție de
6,8 miliarde kWh. în proiectele
specialiștilor iugoslavi figurează, de
asemenea, folosirea și a altor re
surse, ca energia vîntului, a soare
lui etc., ceea ce întărește convin
gerea că se va putea asigura un
echilibru între producție și consum.
Marcînd, cu asemenea preocupări,
ziua lor națională, popoarele iu
goslave aduc noi contribuții de sea
mă la înflorirea multilaterală a pa
triei lor socialiste.

S. MORCOVESCU

..... < “
19,30, Aii Baba și cei 40 de hoți — »;
12 : COSMOS (27 54 95).
■ Insula Hortița: CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13;30; 15.45; 18; 20.
B Mica romanță — 9; 11; 13,15; Daca
ai o inimă care bate — 15,30; 17,45; 20:
TIMPURI NOI (15 81 10).
■ Operațiunea „Belgrad" î CAPITOL
(13 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,15; 18;
20.
■ Clteva zile din viața iui Oblomov :
UNION (13 49 04) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
■ Portretul soției pictorului s COTROCENI (49 48 48) — 15,30; 17,43; 20.
B Galbenul nu este numai culoarea
soarelui : VIITORUL (11 48 03) — lo,30;
17,30; 19,30.
B Moscova nu crede în lacrimi :
ARTA (213186) — 9; 12; 15; 19.
B Saltimbancii; Un saltimbanc la
Polul Nord: PROGRESUL (23 94 10)
— 15,30; 19.

B Zbor mortal : PATRIA (11 88 25) —
9; 11,16; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
S Paplllon : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
-- 9; 12,30; 16; 19,15, AURORA
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
B Șeriful din Tennessee ; BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20, FAVORIT (45 31 70) —
9;
11,15; 13,30; 13,45; 18; 20,15, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,16.
B Cavalerii teutoni t FESTIVAL
(15 63 8.4) — 9; 12,15; 15,30; 18,43; TO
MIS (21 49 46) — 9; 12,15; 16; 10,15.
B O fată fericită: VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Muppets la Hollywood — 9; 11,15;
13,15; 15,30; Asociatul — 17,30; 19,30:
DOINA (16 35 36).
B
Piedone africanul :
GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 12; 16; 1», DACIA
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.

B t «e Spunea „Buldozerul" : LIRA
(317171) — 15,30; 18; 20.
B
Safari
Express : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Familia Barkley de .pe Broadway :
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
8 Amoniu și Cleopatra s VOLGA
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19.
E Nimic nou pe frontul de vest :
GLORIA (47 46 75) — 9; 12; 16; 19,
FLAMURA (85 77 12) — 9; 12; 16; 19.
a Europenii : POPULAR (33 15 17) —
15; 17,15; 19,30.
* .
B Anna celor o mie de zile : MO
DERN (23 71 01) — 9; 12; 16; 19.
fl Jandarmul se însoară : CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
118; 20,15.
B Fata din poveste — 13,30; Cursa in
fernală — 15,30; 17,30; 19,30, FLACARA (20 33 40).
i
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Cu priiejul „Zilsi internaționale de solidaritate cu poporul palestinian
Președintelui celei de-a 37-a sesiuni a Adunării Generale
a Organizației Națiunilor Unite, IMRE HOLLAY
Secretarului general al Organizației Națiunilor Unite,
JAVIER PEREZ DE CUELLAR
„Ziua internațională de solidaritate cu poporul palesti
nian" imi oferă prilejul să reafirm, in numele Partidului
Comunist Român, al Republicii Socialiste România și al
meu personal, sentimentele de caldă prietenie ale po
porului român fată de poporul palestinian, sprijinul nostru
consecvent și ferm față de cauza si lupta sa pentru re
cunoașterea si realizarea drepturilor naționale legitime la
autodeterminare, la crearea unui stat propriu.
Anul acesta, manifestarea solidarității cu poporul pa
lestinian are loc în condiții deosebite fată de anii prece
dentă Pe fundalul cono’ițiilor internaționale complexe și
contradictorii. în Orientul Mijlociu s-au produs evenimen
te grave care au afectat securitatea, pacea și indepen
denta popoarelor din zonă și care au primejduit pacea
și securitatea lumii întregi. Totodată, au fost formulate
o serie de propuneri și planuri de pace in care s-au con
turat abordări noi exprimind dorința de a se avansa pe
calea unei soluții politice.
Acțiunile agresive ale Israelului în Liban și evenimen
tele care au avut loc in Beirut, pe care le-am condamnat
cu toată fermitatea, au arătat încă o dată că războiul nu
rezolvă nici o problemă, ci, dimpotrivă, provoacă imense
suferințe umane și distrugeri materiale. îngreunează și
complică mult găsirea de soiutii.
Ne exprimăm convingerea că părțile implicate în con
flict. comunitatea internațională inteleg mai bine astăzi
că singura cale pe care trebuie să se meargă este calea
soluției politice, a dialogului, căi negocierile, oricit ar fi
ele de anevoioase, sint de preferat unui conflict militar,
fie el.si limitat.
Evoluția situației din zonă a impus cu și mai multă
vigoare adevărul că latura esențială a conflictului araboisraelian o reprezintă problema palestiniană, fără a cărei
rezolvare nu poate ,fi instaurată o pace globală, justă $i
durabilă in Orientul Mijlociu.
Există o înțelegere tot mai largă a faptului că temelia
unei păci globale, juste și durabile o reprezintă retra
gerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate in urma
războiului din 1937, rezolvarea problemei palestiniene prin
crearea unui stat palestinian propriu, asigurarea și respec
tarea independentei și suveranității tuturor statelor din
această regiune.
Folosesc și acest prilej pentru a exprima convingerea
că în Orientul Mijlociu există
loc atit pentru un stat
■e

NEW YORK
palestinian independent, cit și pentru Statul Israel. Intre
care trebuie să se ajungă în fina! la relații de pace și
bună vecinătate, și că soluționarea deplină a problemei
palestiniene, prin recunoașterea și respectarea drepturilor
naționale legitime ale poporului palestinian, asigurarea
condițiilor ca acesta să-și realizeze aspirațiile firești de
a trăi in pace și liniște intr-un stat propriu independent,
corespunde intereselor tuturor popoarelor din zonă, inte
reselor păcii și securității în lumea întreagă.
Mai mult decît oricînd este nevoie să se dea dovadă de
rațiune și înțelepciune politică, să se privească în fată
realitățile, să se angajeze un dialog real și susținut intre
toate părțile implicate in conflict, ineît să se înceapă un
proces efectiv de rezolvare globală a conflictului. Este
necesar în primul rînd să fie retrase toate trupele israeliene din Liban, să se asigure independenta și unitatea
Libanului, liniștea și pacea poporului libanez.
Republica Socialistă România apreciază că în același
timp se impune intensificarea activității politice și diplo
matice. inclusiv din partea Organizației Națiunilor Unite,
pentru organizarea unei conferințe internaționale in
cadrul și sub fegida O.N.U., cu participarea tuturor statelor
și părților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei — reprezentant unic si legitim al
poporului palestinian, precum si a U.R.S.S. și S.U.A.. a
altor state care pot să aducă o contribuție pozitivă la
soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu.
Ca și pînâ acum.. Republica Socialistă România Si
poporul român își vor aduce contribuția la rezolvarea
justă și trainică a problemelor din Orientul Mijlociu, la
realizarea păcii globale, juste și durabile in zonă, la în
făptuirea drepturilor legitime și naționale ale poporului
palestinian prieten, în interesul păcii, colaborării și
securității în această regiune și in întreaga lume.
Doresc
_____ să exprim.
_ ... .... în încheiere, convingerea fermă că
Organizația Națiunilor Unite poate și trebuie să joace un
rol și mai activ in eforturile de soluționare a conflictului
arabo-israelian. în reglementarea pe cale politică a tuturor
celorlalte stări de tensiune și conflict din viata interna
țională. in conformitate cu speranțele și așteptările
popoarelor de a trăi intr-un climat de liniște și pace, de
securitate și cooperare dintre statele și popoarele lumii
întregi.
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste. România

Sprijin deplin cauzei drepte a poporului palestinian
Opinia publică progresistă de pre
tutindeni marc'neaza la 29 noiem
brie „Ziua internațională de soli
daritate cu poporul palestinian".
Instituită printr-o rezoluție a Adu
nării Generale a O.N.U. din decem
brie 1977, această zi constituie un
prilej pentru popoarele lumii de
a-și reafirma sprijinul față de cau
za dreaptă a poporului palestinian
și, în același timp, de a pune in a'tenția comunității internaționale ne
cesitatea' unor eforturi sporite in
vederea realizării unei regfementări globale, juste și durabile în
Orientul Mijlociu. înfăptuirea unei
asemenea reglementări — imperativ
subliniat cu putere; o dată mai
mult, de ultimele evoluții din
zonă — presupune, ca o cerință
fundamentală, rezolvarea neîntîrziată a problemei poporului pales
tinian, realizarea dreptului său in
alienabil de-a avea un stat propriu,
independent. ‘
,
în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate militantă cu
popoarele carș luptă pentru a dis
pune liber de propriile lor destine.
România socialistă s-a situat în per
manență de partea cauzei drepte a
poporului palestinian, căruia i-a
acordat și îi acordă un sprijin mul
tilateral — politic, diplomatic și ma
terial — în vederea înfăptuirii as
pirațiilor sale legitime. Așa cum se
știe, țara noastră t! fost printre pri
mele state care au recunoscut Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti-

nși, această organizație avind de
mai mulți ani o reprezentanță la
București. Cu aceeași consecvență
România a militat și militează pen
tru realizarea unei reglementări
globale a conflictului din zonă, in
cadrul căreia să-și găsească împli
nirea și aspirațiile poporului palesti
nian. „După cum se știe — declara
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
de la inalta tribună a Congresului
al XII-lea — încă de la declanșa
rea acestui conflict, țara noastră
s-a pronunțat pentru soluționarea
iui politică, pentru realizarea unei
păci globale, care să ducă la retra
gerea Israelului din teritoriile ara
be ocupate in urma războiului din
1967. la înfăptuirea dreptului la au
todeterminare al poporului palesti
nian — inclusiv la constituirea unui
stat propriu independent — la asi
gurarea independenței și suverani
tății tuturor statelor din zonă. Am
arătat și cu alte prilejuri că fără
soluționarea problemei poporului
palestinian, pe baza dreptului ,1a
autodeterminare și a constituirii
unui stat independent, nu se poate
realiza pacea în Orientul Mijlociu".
Această poziție principială a fost
neabătut susținută de președintele
Republicii în toate împrejurările,
noi și elocvente dovezi în atest
sens fiind reafirmarea ei puternică
în cursul vizitei întreprinse în aces
te zile în țări ale Asiei.
în' actualele împrejurări, după
cum sublinia președintele Româ-

niei, este foarte necesară și
actuală organizarea unei conferințe internaționale cu participarea
___ tuturor statelor intere
sate — inclusive 'Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, ca repre
zentant upic al poporului palesti
nian a- care să ducă la reglemen
tarea tuturor problemelor, și in pri
mul rind a problemei poporului pa
lestinian.
Poziția constructivă a României,
întreaga ei activitate desfășurată in
sprijinul cauzei poporului palesti
nian se bucură de o în'altă aprecie
re din partea conducerii O.E.P. Sînt
semnificative in acest sens cuvin
tele președintelui Cbmitetdlul Exe
cutiv al O;E.P.. YASSER ARAFAT :
„Cele mai calde mulțumiri pre
ședintelui Ceaușescu, cel mai apro
piat prieten al națiunii arabe și, in
mod special, cel mai apropiat prie
ten al poporului palestinian. Nu
vom uita niciodată poziția pe care
a avut-o Excelența Sa. președintele
Nicolae Ceaușescu, poporul său, în
toate situațiile grele prin care a
trecut poporul nostru".
Cu prilejul „Zilei internaționale
de solidaritate cu poporul palesti
nian". poporul român iși reafirmă
sentimentele de caldă prietenie față
de poporul palestinian, exprimîndu-și hotărirea de a-i acorda in
continuare întregul sprijin în lupta
pentru afirmarea drepturilor sale
naționale inalienabile.

Nicolae N. LUPU

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A

SESIUNEA F.A.O

REPUBLICII ISLAMICE MAURITANIA
ROMA 27 (Agerpres). — In cadrul
celei de-a 82-a sesiuni a Consiliului
desfăsoaF.A.O., ale cărei lucrări se
......
ră la Roma, reprezentantul român
a evidențiat importanța acordată de
conducerea tării noastre dezvoltării
agriculturii, ca ramură de bază a eco
nomiei naționale, menită să asigure
dezvoltarea ei armonioasă, creșterea
continuă a nivelului de trai și a bu
năstării poporului român. El a rele
vat măsurile adoptate pentru spori
rea substanțială și diversificată a
producției agroindustriale. A' fost
reafirmată poziția tării noastre pri
vind problemele alimentației și agri
culturii pe plan mondial. în contextul
general al edificării noii ordini eco
nomice internaționale, lichidării sub
dezvoltării și foametei în lume, asi-

Excelenței Sale Domnului It. colonel
MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA

gurării creșterii nivelului de trai si
independenței popoarelor.
Relevind rolul determinant care
revine țărilor in curș de dezvoltare
pentru asigurarea creșterii producției
agricole proprii, vorbitorul a mențio
nat necesitatea elaborării, sub egida
F.A.O.. a unui program pe termen
lung pentru intensificarea agricultu
rii și punerea în valoare a resurselor
interne ale fiecărei țări, care să cu
prindă și recomandările Conferinței
mondiale pentru reforma agrară și
dezvoltare rurală. A fost evidenția
tă. de asemenea, necesitatea adoptă
rii de măsuri pentru liberalizarea co
merțului internațional cu produse agricole. asigurarea unui raport echi
librat între preturile surselor de energie. ale materiilor prime, ale pro
duselor industriale și alimentare.

Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională
al Republicii Islamice Mauritania
NOUAKCHOTT

Aniversarea Zilei independenței Republicii Islamice Mauritania îmi
oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări, împreună cu cele mai
bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru
poporul mauritanian prieten.
Exprim încrederea .că relațiile de cooperare prietenească dintre țările
noastre se vor dezvolta și adinei in viitor, spre binele popoarelor român și
mauritanian, al cauzei păcii, destinderii, independenței și colaborării inter
naționale.
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Republica Islamică Mauritania —
care sărbătorește astăzi împlinirea .
a 22 de ani de la dobindirea inde-r
Dendenței — este cunoscută ca o
țară a întinderilor aride, circa 60
ia sută din suprafața sa de 1 030 700
kmp revenind deșertului. Singurele
zone fertile se găsesc in sud, de-a
lungul fluviului Senegal, unde tră
iește majoritatea populației tării,
evaluată la 1 320 000 locuitori. Aici
se cultivă meiul, orezul, bumbacul.
Și tot în această zonă se află cres
cătorii de vite. Mauritania ocupind
primul loc in Africa in ce privește
numărul de animale cornute pe lo
cuitor.
îți anii care au trecut de la pro
clamarea independenței, poporul
mauritaniân a depus mari eforturi
pentru a lichida înapoierea econo
mică moștenită din trecut și a com
bate efectele dezastruoase ale sece
tei care lovește periodic regiunea
Sahelului. O atenție deosebită a
fast acordată astfel modernizării agriculturii, creării unei industrii

Plenara C.C al P.S.U.G
BERLIN 27 (Agerpres). — După
cum s-a anunțat, la Berlin a avut loc
plenara C.C. al P.S.U.G. în cadrul
plenarei. Hermann Axen. membru al
Biroului Politic, secretar, al C.C. al
P.S.U.G., a prezentat un raport al
Biroului Politic. în ranort se relevă
situația ___
internațională confaptulcă
_ ______
tinuă să se agraveze în mod peri
culos, R. D. Germană — se menționează — , este ferm hotărită ca. alături de alte state socialiste, să pă
șească in continuare, neabătut. îm
preună cu toate forțele care se'pro
nunță pentru Înțelegere, pe calea
zădărnicirii cursului de confruntare,
a asigurării coexistenței pașnice și
cooperării intre state cu orînduiri so
ciale diferite. în această perioadă —
se relevă în raport — capătă o însem
nătate deosebită schimbul permanent
de'oDinii intre lideri, politici, dezvol
tarea comerțului și a relațiilor in do-,
meniile economiei, tehnicii si culturii.
în politica fată de R.F.G. — se
precizează în raport — ne conducem

neabătut după principiile coexisten
tei pașnice între state cu orînduiri
sociale diferite.
Am urmărit si urmărim să facem
ca relațiile dintre R.D.G. și R.F.G.
să corespundă spiritului si. literei
acordurilor încheiate, astfel incit să
contribuie la îmbunătățirea situației
internaționale încordate.
Referindu-se la problemele econo
miei naționale, raportul a evidențiat
că producția industrială obținută pînâ
la 31 octombrie era cu 4,2 la sută
mai mare in comparație cu aceeași
perioadă a anului trecut, iar produc
tivitatea muncii a crescut cu 3,5 la
sută. Planul producției industriale
marfă a fost îndeplinit In proporție
de 107 la sută., depășire realizată in
principal prin exploatarea mai bună
a materiilor prime indigene si folo
sirea economică a energiei, mate
riilor prime și materialelor, precum
si prin creșterea productivității
muncii.

Sesiunea Adunării Naționale a Reprezentanților
a R. P. Chineze
BEIJING 27 (Agerpres). — Prezentind. in cadrul celei de-a V-a sesiuni
a Adunării Naționale a Reprezentan
ților Populari a R. P. Chineze, ra
portul privind proiectul Constituției
revizuite. Peng Zhen. vicepreședin
tele Comitetului pentru revizuirea
Constituției, a arătat că sesiunea
ooate promulga o Constituție care să
fie in mod limpede chineză și care
sâ corespundă cerințelor actuale ale
sorialismului — transmite agenția
China Nouă.

pe scurt

Totodată, Peng Zhen a explicat
conținutul fundamental al Constituției
revizuite in lumina opiniilor expri
mate în perioada dezbaterii publice
a propunerilor de schimbare.
Raportul prezentat de Peng Zhen
se tbferâ. intre altele, la sistemul
economic socialist al Chinei, civiliza
ția spirituală socialistă, structura sta
tului. unitatea tării, și a tuturor na
tionalitătilor. precum și la politica
externă a Chinei.

COLABORARE IN DOMENIUL
INDUSTRIEI ELECTROTEHNICE.
La Moscova a avut loc ședința a
19-a a Consiliului organizației de
colaborare economică și tehnico-științifică in domeniul industriei elec
trotehnice „Interelectro". Delegația
română a fost condusă de tovarășul
Alexandru Necula, ministrul indus
triei de mașini-unelte. electrotehni
că și electronică. Consiliul a exa
minat probleme actuale ale dez
voltării in continuare a colaborării
in industria electrotehnică.

întilnirea unor partide comuniste din America Latină

DEFICITUL COMERCIAL AL
S.U.A. a atins, în octombrie a.c.,
5,3 miliarde dolari; o netă âgl-aVare
față de lunile precedente, a anun
țat Ministerul Comerțului. Deficitul
comercial va fi, cu siguranță, în
acest an cel mai ridicat pe care
l-au cunoscut Statele Unite, a es
timat ministrul comerțului, Mal
colm Baldrige, anunțind cifrele pe
luna octombrie. El a apreciat, tot
odată, ca „foarte probabil" un de
ficit și. mai mare pentru anul
viitor.

beciăi’âțiâ finală adoptată de bârticipanți exprimă solidaritatea forțez,
lor democratice și progresiste din
regiune in lupta pentru democrati
zarea vieții politice interne din țările
lor. pentru atenuarea efectelor asu
pra maselor populate din America
Latină ale crizei economice și socialpolitice.

ITALIA: Marș de protest împotriva instalării
de rachete nucleare
ROMA 27 (Agerpres). — Peste 5 000
de persoane au pornit sîmbă-tă. din
Milano, intr-un marș de protest îm
potriva proiectului de amplasare in
Sicilia, în 1983, a 112 rachete nucleare
de tipul ..Cruise" — informează agen
țiile France Prejsse și Reuter. Orga
nizat de luptători italieni pentru
pace, cașe vor străbate 1 500 km.

marșul va avea ca punct final loca
litatea siciliană Comiso. unde, in
urmă cu șapte luni, au început lu
crările la yiitoarele instalații destina
te rachetelor. La Pavij., în Lombar
dia. ..flacăra păcii" va fi transmisă
unui alt grup de demonstranți, care
va continua marșul spre sud.

practicilor și măsurilor discriminato
rii. duce la agravarea continuă a si
tuației țărilor in curs de dezvoltare,
adincește decalajele dintre țările bo
gate și cele sărace. Tocmai de aceea,
punind in lumină imperativul elimipării tuturor acestor restricții, obsta
cole și discriminări in calea bunei
desfășurări a comerțului rtiondial.
adoptării de măsuri care să *vină in
sprijinul țărilor rămase în urmă, de
marării imediate a negocierilor
sele probleme politice ale Europei, ca
state. de utilizare a forței sau ame
globale în cadrul O.N.U.. dialogul de
și in ceea ce privește destinderea,
nințării cu forța, persistența focare
la Kuala Lumpur a dat expresie
raporturile Est-Vest, dezarmarea".
lor de conflict in diferite puncte ale
unor cerințe primordiale ale însănă
Expresie a acestui spirit de înțe
globului — toate pe fundalul escala^
toșirii economiei mondiale, propăși
legere și prețuire reciprocă, a voin
dării cursei inarmărilor și prelungi
rii tuturor națiunilor, edificării noii
ței comune de a adinei și extinde
rii crizei economice mondiale.
ordini economice internaționale. De
conlucrarea dintre cele două țări.
în aceste imprejurări. schimburile
sigur. în abordarea cu succes a an
DecUarația comună, rezultat al dialo
de vederi româno-malayeziene au
samblului acestei problematici o în
gului de la Kuala Lumpur, se con
permis desprinderea unor concluzii
semnătate deosebită ar prezenta or
stituie intr-un document important
de însemnătate majoră. Prima pri
ganizarea unei întîlniri la nivel înalt
vește necesitatea intensificării efor
atit prin măsurile pe care le stabi
a țărilor în curs de dezvoltare, care
lește pentru a conferi mai multă
turilor tuturor statelor și popoarelor
să stabilească o strategie comună,
profunzime, durabilitate și dinamism
pentru oprirea și soluționarea con
idee pentru care România militează
legăturilor bilaterale, cit și prin con
flictelor existente in lume — fie că
statornic și care a fost puternic
este vorba de Asia de sud-est. de
cluziile și aprecierile asupra evolu
reafirmată și de această dată.
Orientul Mijlociu sau de Africa —
țiilor internaționale.
Schimbul de vederi a inclus, firește,
prin mijloace pașnice, pe calea tra
și alte. probleme de mare însemnă
Se cuvine, astfel, a sublinia hotă
tativelor.
eliminindu-se cu totul re
tate — de la necesitatea arzătoare a
rârea de a se asigura creșterea pe
curgerea ia forță sau amenințarea
adoptării unor măsuri concrete de
mai departe a Volumului schimburi
lor comerciale româno-malayeziene,' cu forța, Președintele României a . dezarmare generală, și în primul
reafirmat și cu acest prilej poziția
rind nucleară, la cerința încheierii
inclusiv prin studierea in continuare
țării noastre in legătură cu situația
cu succes a reuniunii de la Madrid
a posibilităților ca o parte a acestor
din Kampuchia. subliniind că po
și sporirea contribuției și responsabi
schimburi să se desfășoare pe baza
porul kampuchian are dreptul de a
lității O.N.U. pe arena mondială —
principiului compensației, prin livrări
trăi liber așa cum dorește, fără pre
subliniindu-se puternic rolul țărilor
reciproce de mărfuri — principiu a
zenta
trupelor
străine,
că
are
drep

mici și miilocii. în curs de dezvoltare
cărui extindere. în actualele împre
tul să ducă o politică independentă,
si nealiniate în soluționarea echita
jurări de criză ale economiei mon
nealiniată, relevind. totodată, con
bilă a tuturor problemelor complexe
diale. este avantajos pentru toate ță
tribuția însemnată pe care regle
rile. La fel de importantă este hotă
ce confruntă omenirea.
mentarea problerpelor din Asia de
rârea de a se intensifica acțiunile de
Cu deplină îndreptățire se poate
sud-est ar aduce-o la transformarea
dooperare dintre cele două țări — și
aorecia că. prin rezultatele sale rod
acestei părți a continentului asiatic
în acest sens există posibilități mul
nice. prin întreaga sa desfășurare,
într-o zonă a păcii, libertății și neu
tiple in domeniul industriei extrac
vizita in Malayezia marchează un ja
tralității. la întărirea încrederii și
tive. petrolului și petrochimiei, al
lon de amplă semnificație in analele
păcii în regiune si in întreaga lume.
construcției de mașini, al transportu
raporturilor româno-malayeziene. că
în același spirit, dialogul de la
rilor, ca și în alte domenii — o sem
rora Ie deschide noi și fertile orizon
Kuala Lumpur a evidențiat necesi
nificație deosebită avind înțelegerea
turi. înscriindu-se. în același timp,
tatea imperioasă și căile unei solu
ca această cooperare să se concre
prin coniuziile și considerentele asu
ționări globale, juste și durabile in
tizeze prin realizarea în comun a
pra evoluțiilor pe plan mondial, ca
unor proiecte și programe economice • Orientul Mijlociu, pe baza retragerii
un important' eveniment al actuali
Israelului din teritoriile arabe ocu
incluse in planurile naționale de dez
tății internaționale. Ooinia noastră
pate și a reglementării problemei po
voltare. Desigur, materializarea aces
publică salută cu satisfacție aceste
porului palestinian — ca element
tor înțelegeri și hotărîri va fi facili
rezultate, care vin să ateste încă
central al conflictului din zonă —
tată de încheierea, cu ocazia vizitei,
o dată însemnătatea deosebită a mi
prin recunoașterea drepturilor națio
a unui șir de acorduri interguvernasiunii de prietenie și colaborare în
nale ale acestui popor, inclusiv la
mentale. care, adăugîndu-se celor
treprinsă în Asia de președintele
constituirea unui stat propriu, reliedeja existente, creează o bază juri
Nicolae Ceaușescu. îmnreună cu to
fîndu-se. în același timp, urgenta cu
dică în vederea promovării unei con
varășa Elena Ceausescu, ilustrare
care se impune rezolvarea disputei
lucrări tot mai strînse.
pregnantă a unei Dolitici externe de
dintre
Irak
și
Iran.
Turul de orizont asupra vieții in
un dinamism Si o deschidere fără
O altă concluzie majoră a dialogu
ternaționale a pus in evidență preo
precedent în intrea°a 'istorie a oacuparea față de situația deosebit de
lui privește modalitățile de a se nune
triei. aducind României tot mai mu’ti
încoj-dată existentă astăzi in lume,
capăt crizei economice mondiale,
prieteni si ridicmdu-i necontenit
care. în condițiile politicii inechitalegată de perpetuarea ooliticii sfere
nrestieinl in marele concert al nabile a creditelor și ratelor înalte ale
lor de influentă și dominație, de ten
țiunilor lumii.
dobînzilor. ale intensificării protec,____
dințele tot mai accentuate de inter
Romulus CAPLESCU
ționismului și. în general, escaladării
venție și imixtiune în treburile altor

NOI CREȘTERI ALE RATEI
DOBÎNZILOR ÎN ANGLIA. într-un moment în care, pe plan in

„Grupului celor ’77" și al mișcării de
nealiniere. Este de aceea îndreptățită
. satisfacția pe care președintele
Nicolae Ceaușescu, ca și suveranul
Malayeziei, precum și primul minis
tru Datuk Sri Dr. Mahathir Moha
mad au finut s-o exprime în legătură
cu acest curs pozitiv, concomitent cu
încredințarea că relațiilor bilaterale
li se vor deschide acum perspective
și mai largi.
Relevind că, deși separate. de mari
distante geografice, intre România
și Malayezia se dezvoltă o bună co
laborare. in spiritul stimei și respec
tului reciproc, președintele NICOLAE
CEAUȘESCU a stăruit in mod’ deo
sebit asupra a ceea ce reprezintă
fundamentul
acestei
colaborări :
„Dezvoltarea relațiilor româno-mala
yeziene demonstrează că, atunci cînd
se pornește ferm de la principiile
egalității, independenței și respectu
lui dreptului fiecărui popor de a-și
hotărî de sine stătător destinele,
fără nici un amestec din afară, intre
toate țările, fără deosebire de orînduire socială, se pot dezvolta relații
bune fle colaborare și conlucrare re
ciproc avantajoasă. Dealtfel, insăși
viața a demonstrat că numai pe
aceste principii pot fi dezvoltate ra
porturi fructuoase între state, se pot
asigura pacea șJ destinderea interna
țională".
Insistînd. la rîndul său, asupra
strinselor legături de prietenie și
cooperare româno-malayeziene, asu
pra preocupărilor și pozițiilor simi
lare ale celor două țâri în abordarea
unor probleme arzătoare ale actuali
tății, SUVERANUL MALAYEZIEI,
Maiestatea Sa Sultan Haji Ahmad
Shah Ibni Al-Marhum Sultan Abu
Bakar. a ținut să omagieze activita
tea României, a președintelui ei.
pentru rezolvarea acestor probleme
în conformitate cu interesele tuturor
popoarelor : „Malayezia, a spus el,
apreciază contribuția pozitivă, impor
tantă a României la viața interna
țională. De aceea, Malayezia dă o
înaltă prețuire curajului și înțelep
ciunii dumneavoastră, domnule pre
ședinte, modului în care ați acționat
pentru ca țara dumneavoastră să
joace un rol constructiv in numeroa-
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ternațional, se intensifică protestele
față de creșterea ratei dobînzilor,
banca „Barclay’s", cea mai mare din
Marea Britanie, a hotărât majorarea
dobinzii de la 9 Ia 10 la sută. De
asemenea, o altă bancă britanică,
„Midland", a anunțat majorarea
dobinzii pe credite de la 9 la 10,25
la sută.

EXERCIȚII MILITARE AMERI
CANO—SUD-COREENE.
Forțele
militare americane și sud-coreene
au efectuat'recent un „exercițiu ae
rian comun" în partea centrală a
teritoriului Coreei de Sud, folosind
în număr mare avioane de vinătoai-e de ultimul tip. precum și
bombardiere ..B-52". informează
agenția A.C.T.C. Agenția subliniază
că asemenea acte sini.. menite să
mențină psihoza războiului in [zonă.
CICLONUL IWA. Pagubele ma
teriale cauzate de trecerea ciclo
nului lwa, care s-a abătut asupra
Arhipelagului Hawaii in noaptea de
mărfi spre miercuri, șint estimate
la aproape 200 milioane dolari, au
declarat autoritățile locale. O per
soană și-a pierdut viața și altele au
fost rănite.
-I
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CAe/ta/' de da/nâuea

O întîmplare medievală
Știrea a adus-o o ștafetă - un călăreț care, strecurîndu-se printre arcașii-ștrăjeri, londonezi, a străbăiut în galop, nestingherit, codrii din su
dul Britaniei (cu Robin Hood se terminase mai demult), a prins coraljja
la Dover și a debarcat în cetatea engleză Calais (Jeanne d’Arc mai
avea vreun secol pină la apâriție). Pe urmă - cu poștalionul de Paris, unde
stră-stră-străbunicul lui Richelieu a dat știrea agenției France Presse.
Așa s-au aflat veștile despre marele proces din Evul Mediu petrecut
zilele trecute la Newbury. Și despre fericita sa sentință. Pentru că
Helene John și prietenele ei au fost, de fapt, foarte norocoase.
...Totul a pornit de la faptul că, în general și în principiu, omului i-a
plăcut dintotdeauna liniștea. Chiar și in Evul Mediu, cînd noaptea, după
ce se stingeau opaițele, singura derogare admisă erau rondurile gărzi
lor care anunțau, zbierînd din toată capacitatea pulmonară: „Cetățeni!
E miezul nopții și e liniște!".
încolo nu erau permise atentatele la tăcere - să se alerge cu căru
țele încinse in fier peste pietrele de riu ale ulițelor sau să se bocă
nească cu saboții de lemn, nemaivorbind de tranzistoare sau superboxele magnetofoanelor. Așa s-a ajuns la adoptarea, în anul 1361, a
unei legi speciale - a liniștii publice.
Timpul, ca și apa, trece ; legile, ca și pietrele, rămîn - iată ce au
ignorat Helene John și prietenele ei.
Care au fost judecate zilele trecute de tribunalul din Newbury pentru că, după ce au format o „tabără a păcii" la intrarea bazei aeriene
de la Greenham Common, in Berkshire, pentru a protesta împotriva proiectelor de amplasare a rachetelor nucleare „Cruise", au ocupat, intr-o
noapte, ghereta unei sentinele.
Ceea ce a produs zgomot - fluierături, strigăte, vociferări. Adică s-a
tulburat.liniștea bazei. Noap-tea !!!
Desigur, justiția e legată la ochi, n-a clipit la ciuperca portocalie de
Io Hiroshima-, n-a văzut vreodată rachete atomice, n-a observat nici
marile manifestații antinucleare. E imparțială, nevăzătoare - dar nu
surdă. Incit, dacă admite bubuitul orchestrelor din baruri și discoteci,
n-a putut să tolereze tulburarea liniștii la Greenham Common.
Așa s-a ajuns ca în noiembrie 1982 cele 16 femei să fie judecate
pentru încălcarea legii din anul 1361.
Mai ales că eurorachetele sînt simboluri polivalente ale liniștii : am
plasarea lor aduce o liniște adincă in sufletul localnicilor, bucuroși că
în acest fel devin ținta ripostelor nucleare. In plus, armele .nucleare nu-s
deloc supărătoare prin zgomot - nimeni nu s-a plins că exploziile ato
mice sînt nedorite pentru că ar tulbura somnul.
Dimpotrivă, armele atomice sint cele mai liniștitoare creaturi — folosirea lor ar face ca pe întregul glob să se aștearnă o tăcere atit de
adincă incit s-ar auzi și muscă. (Cu condiția să vină în vizită vreo
muscă extraterestră...).
Lo proces, la care-din motive obiective n-au putut participa nici
Thomas Morus, nici. Cromwell, militantele pacifisie au fost condamnate
lo cîteva săptămîni închisoare pentru încălcarea legii dș acum 620 de
ani. Nu-i grav, legea din 1361 a fost ulterior folosită și în combaterea
oltor zgomote - cele provocate de răscoalele medievale țărănești sau
anticlericale : pedepsele-ou fost mult mai severe, se tăiau capetele
cu securea și, mai ales, cu nemiluita. Iar mai tirziu, în 1401 s-a trecut
lo o lege și mai drastică - „De heretico comburendo" adică „Despre
arderea ereticilor" (pe rugurile din lemne stropite cu petrol).
...Dar ar fi fost mult prea aspru - civilizația modernă, luminată de
luminoasele drepturi ale omului, o lăsa' cu mult în urmă primitivismele
și obscurantismul Evului Mediu. Nemaivorbind de necesitatea econo
misirii combustibilului, mai ales in condițiile penuriei pe plan mondial.

Un cadra nou, superior pentru intensificarea cooperării
româno-malayeziene
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AGENȚIILE DE PRESA

LIMA

LIMA 27 (Agerpres). — La Lima
s-a încheiat întilnirea partidelor co
muniste din Argentina. Bolivia. Bra
zilia. Chile. Ecuador. Peru si Uru
guay. in cadrul căreia au fost dezbă
tute aspecte ale ultimelor evoluții
politice din regiune — transmite
agenția Prensa Latina.

proprii și mai ales valorificării ma
rilor resurse ale subsolului, in pri
mul rind a minereului de fier, care
situează Mauritania pe Jocul al doi
lea in Africa. La Nouadhibou și
Zouerate au apărut două uzine si
derurgice. . la Rhein. în apropierea
capitalei, a început construcția celui
mai mare complex de extracție a
minereului de fier din țară, iar în
diferite alte zone s-au înălțat o ra
finărie. o fabrică de zahăr si alte
obiective industriale,
în spiritul politicii sale de solida
ritate cu toate statele africane, cu
toate popoarele care au pășit pe
calea dezvoltării de sine stătătoare.
România socialistă urmărește cu in
teres eforturile constructive depuse
de poporul mauritanian. între țara
noastră și Republica Islamică Ma
uritania s-au statornicit relații- de
colaborare prietenească, o cunosc
o evoluție ascendentă, în }iteresul
ambelor țări și popoare,
cauzei
păcii și înțelegerii internaționale.
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Ca și etapele anterioare — Pakis
tan, Indonezia, Singapore — vizita
oficială de prietenie a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu in Malayezia
a evidențiat ca trăsături definitorii
același caracter intens de lucru, căl
dura deosebită a primirii făcute deo
potrivă de înaltele oficialități, ca și
de populația țării-gazdă. spiritul des
chis, sincer al convorbirilor, voința
rsciproc înîpărtășită de a așeza con
lucrarea în diverse domenii de inte
res mutual pe baze cit mai trainice,
de a acționa împreună pentru solu
ționarea problemelor deosebit de
grave acumulate pe arena mondială.
Și de data aceasta au fost puse in
lumină respectul de care se bucură
în, lume țara noastră, inalta conside
rație și apreciere față de prodigioasa
personalitate a celui care îi conduce
destinele, apreciat și în Malayezia. ca
șl pe alte meridiane, ca un neobosit
și înflăcărat promolor al idealurilor
de înțelegere și dezvoltare pașnică și
liberă a tuturor popoarelor.
Beneficiind de asemenea auspicii
favorabile, vizita — prima întreprin
să în această țară de un șef de stat
român, ceea ce îi conferă, desigur,
importanța unui moment istoric în
relațiile româno-malayeziene — a
prilejuit un dialog fecund, soldat cu
rezultate valoroase, de natură a ri
dica aceste relații pe un plan supe
rior. Dealtfel, în cei aproape 15 ani
de cînd s-au stabilit raporturi diplo
matice între România și Malayezia,
colaborarea dintre cele două țări s-a
înscris pe o traiectorie ascendentă,
marcată de.'vizitele reciproce la di
ferite niveluri, de rodnica activitate
a comisiei mixte de coooerare eco
nomică și tehnico-științifică ; ca ur
mare, s-au amplificat schimburile
comerciale, iar în ultimul timp -a
prins viață o importantă acțiune de
cooperare : în localitatea Pekan a in
trat în funcțiune linia de asamblare
a autocamioanelor „îțoman-diesel",
care pot fi acum tot mai frecvent
întilnite pe șoselele malayeziene ;
în același timp, s-a extins colabo
rarea prietenească a celor două țări
alte forări internatiola O.N.U. șiîn
....................................
nale, și în primul rînd în cadrul
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