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Proletari

din toate țările, uniți-vă!

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

AU REVENIT ÎN PATRIE
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Duminică, mii de cetățeni ai Capitalei, dind expresie sentimentelor de
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dragoste și recunoștință ale întregului popor, au făcut o călduroasă primire

conducătorului partidului și statului nostru,

Cu fructuoase rezultate, cu înțelegeri care deschid largi perspective

manifestîndu-și

satisfacția

pentru rezultatele acestei noi acțiuni politice, de pace și largă colaborare
internațională, a României socialiste

de dezvoltare colaborării prietenești romano-kuweitiene

S-A ÎNCHEIAT VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN KUWEIT
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au in
ii lnit duminică dimineața, la încheie
rea vizitei oficiale de prietenie efec
tuate in Kuweit, cu emirul acestui
stat, șeicul Jaber Al-Ahmad AI-Jaber
Al-Sabah.
De la reședință, Palatul ..Salaam’1,
Inalțiiioaspeți au fost conduși Ia re
ședință de lucru a șefului kuweitian.
Palatul „Sief“, de primul ministru și
prinț moștenitor, șeic Săad ÂlAbdullah Al-Sabah, împreună cu so
ția, șeica Latifeh.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru primirea călduroa
să și ospitalitatea deosebită de care
delegația română s-a bucurat din
partea emirului statului Kuweit, a
guvernului și a poporului kuweitian
prieten.
S-a dat o Înaltă apreciere bunelor
relații româno-kuweitiehe pe cele
mai diverse planuri, sentimentelor
de prietenie și înțelegere de care sint
animate popoarele celor două țări. ,
A fost exprimată dorința continuă
rii dialogului bilateral la cel mai
inalt nivel, a schimbului de vederi in
probleme bilaterale și internaționale
de interes comun, spre binele celor
două popoare, al cauzei păcii și înțe
legerii generale,
întrevederea a decurs intr-o atmopierfe de caldă cordiaBtț.U1. ■
-- "......

PLECAREA
La 28 noiembrie s-a încheiat vi
zita oficială de prietenie pe care
președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a intreprins-o, impreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în Kuweit, la in
vitația emirului acestui stat, șeicul
Jaber Al-Ahmad Al-Jaber AlSabah.
Noua vizită întreprinsă în această
tară de inalții soli ai poporului ro
mân a constituit un eveniment de o
deosebită importanță pentru dezvol
tarea pe mai departe a bunelor rela
ții de prietenie și colaborare pe mul
tiple planuri, dintre țările noastre,
spre binele celor două popoare, al
cauzei- păcii și înțelegerii internațio
nale.
De la Palatul „Sief“, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu. însoțiți de emirul Kuwei
tului, șeicul Jaber Al-Ahmad AlJaber Al-Sabah, s-au îndreptat spre
aeroportul internațional al capitalei
kuweitiene.
La aeroport, președintele Nicolae
Ceaușescu este invitat să ia Ioc, im
preună cu emirul Kuweitului, pe un
podium de onoare. Sint intonate im
nurile de stat ale României și Ku
weitului. Conducătorii celor două
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țări trec în revistă garda de onoare,
aliniată pe aeroport in ținută de
gală, in cinstea înalților oaspeți ro
mâni. în timpul ceremoniei au răsu
nat salve de artilerie.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu sint salu
tați de personalitățile kuweitiene
aflate pe aeroport: ministrul de in
terne — șeic Nawaf Al-Ahmad AlSabah, ministrul apărării — șeic
Salem Al-Sabah AI-Salem Al-Sabah,
ministrul petrolului — șeic Aii AlKhalifa Al-Sabah. ministrul justiției
— șeic Salman Al-Duaij Al-Sabah,
ministrul comerțului și industriei
Jassem Khalid Al-Marzuq, ministrul
de finanțe și planificare — Abdul '
Latif Ai-Hamid, ministrul educației
— Yacoub Ghunaym, ministrul tele
comunicațiilor și transporturilor —
Issa Al Mazidi, ministrul muncii și
problemelor sociale — Hamad AlRujayib, ministrul pentru bunurile
religioase și probleme islamice —
Ahmad Saad Al-Jassir. Pe aeroport
sint prezenți, pentru a-1 saluta pe
distinșii oaspeți, guvernatorul capi
talei, șeic Salem Sabah AI-Nasser,
precum și guvernatorii teritoriilor
Hawally, șeic Jaber Mubarak AlHamad, Ahmadi, șeic Jaber Abdullah

KUWEIT

Al Sabah. Al Jahra, Abdul Rahman
Al Mijhim.
Sint de față membrii Ambasadei
române din Kuweit.
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
și tovarășa Elena Ceaușescu sint
conduși la scara avionului de emirul,
statului Kuweit, șeic Jaber . AlAhmad Al-Jaber Al-Sabah, de pri
mul ministru și prinț moștenitor,
șeic Saad Al-Abdulla.h Al-Sabah, cu
soția, șeica Latifeh Al-Fahad AlSabah.
Emirul statului Kuweit a urat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu o călătorie

plăcută spre țară. exprimindu-șl
bucuria pentru această vizită a iluș
trilor reprezentanți ai poporului
român.
Cei doi șefi de stat s-au îmbrățișat
cu căldură, luindu-și la revedere, cu
dorința unei” reintilniri aoropiate în
România sau Kuweit. Este un mo
ment deosebit de semnificativ pen
tru cursul mereu ascendent al rela
țiilor excelente
dintre cele două
țări și popoare. Tovarășa Elena
Ceaușescu și-a luat, de asemenea, un
călduros rămas bun de la emirul
Kuweitului. ,
La ora 10; și 14 minute, ora locală,
aeronava prezidențială a decolat, îndreptindu-se spre țară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu s-au înapoiat, duminică, in
Capitală din vizitele oficiale de orie'tenie efectuate in târî ale Asiei.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost în
soțiți în ateste vizite de tovarășii
Ion M. Nicolae. viceprim-ministru al
guvernului. Stefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, de alte persoane
oficiale.
Prin rezultatele lor deosebite,
care-și găsesc expresie in importan
tele înțelegeri și documente conveni
te. vizitele făcute in Pakistan. Indo
nezia, Singapore. Mălayezia si Kuweit
se înscriu ța un moment de mare
însemnătate Iii dezvoltarea ■ felătiilbr
de prietenie si colaborare dintre
Româiiiâ si statele respective. în in
teresul reciproc, al bunăstării si pros
perității lor. Totodată, această nouă
solie de pace si prietenie reprezintă
o contribuție de seamă Ia întărirea
conlucrării dintre țările in curs de
dezvoltare si nealiniate, la promova
rea cauzei destinderii, securității,
dezarmării. înțelegerii și cooperării
intre, națiuni. Ia edificarea unei noi
ordini economice mondiale. Ia realiza
rea unei îum> care să asigure pacea.
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înainte de plecarea din capitala kuweltiană

libertatea, independenta și progresul
tuturor popoarelor.
La sosire, pe aeroportul Otopeni.
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au fost întimpinați cu, multă căldură de tovarășii
Constantin Dăscălescu. Iosif Banc,
Emil Bobu. Lina Ciobanu. Ion Coman. Ion Dincă. Ludovic Fazekas. Alexandrina Găinușe. Petre Lupu. Paul
Niculescu. Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană. Dumitru Popescu. Gheorghe
Radulescu. Ilie Verdeț. Ștefan Voitec.
Miu Dobrescu, Petru Enache, Mihai
Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea.
Ana Mureșan. Elena Nae, Constantin
Olteanu, Ion Ursu, Richard Winter.
Gheorghe Stoica, Manea Mănescu,
vicepreședinte al Consiliului de Stâ,t.
Gheorghe d’etreșcu și'Toaff Totu, v'iceprim-ministrl ai guvernului.
Erau . pfezenti. membri ai. C.C. al
P.C.R.. ai Consiliului de Stat, miniștri,
conducători de instituții centrale și
organizații obștești.
Au fost de față Iqbal Hosain. am
basadorul Republicii Islamice Pa
kistan. Abdullah Basri Aspoor. în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Re
publicii Indonezia, Shamsudin Ab
dullah, însărcinat cu afaceri ad-inte
rim al Malayeziei, alți membri ai acestor ambasade.

Aeroportul Otopeni. unde a avut
loc ceremonia sosirii, era imDodobit
cu drapelele partidului si statului. Pe
frontispiciul salonului oficial al aero
gării se afla portretul tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
Mii de oameni ai muncii din între
prinderi și instituții bucurestene au
făcut conducătorului iubit al partidu
lui și statului nostru o călduroasă
primire. ■ scandind cu însuflețire:
„Ceaușescu — P.C.R.". ..Ceaușescu si
poporul". ..Stima noastră și mindria —
Ceaușescu — România", reafirmiridu-și astfel sentimentele de dragos
te. stimă și recunoștință fată de
secretarul general al partidului pen
tru activitatea neobosită pe care o
consacră prosperității României so
cialiste, creșterii prestigiului și rolu
lui patriei noastre in ■ viata interna
țională. edificării Unei lumi mai
drepte și mai bune.
Un grup de pionieri a oferit tova
rășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei
Elena Ceaușescu ' frumoase buchete
de flori.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu au răspuns cu
prietenie călduroasei manifestări de
stimă și prețuire a cetățenilor Ca
pitalei.
'
(Agerpres)

■

■
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î întregul popor salută cu vie satisfacție și unanimă aprobare *
j bilaoțul rodoic al vizitelor tovarășului Nicolae Ceaușescu,!
! împreună cu tovarășa [lena Ceaușescu, în țări ale Asiei j
J TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU }
ț
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In tntimpinarea Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român

ECONOMISIREA RESURSELOR ENERGETICE ALE TĂRII 1 interesul Întregii societăți, al fiecăruia dintre noi i

Comisia energetică acționează
\\ I; stăruitor, cu exigență
întreprinderea de rulmenți din
Așa cum aveam să cohstatăm. rea iluminatului în secții, ateliere și
Alexandifia este una din marile și punctul de pornire în această acțiune birouri și extinderea rapidă a unor
modernelte unități ale industriei l-a constituit înființarea unui dispe tehnologii eficiente : forjarea de
noastre constructoare de mașini. cerat energetic, care urmărește pe inele duble, ștanțarea combinată la
Eforturile creatoare ale colectivului ore și zile încadrarea fiecărui sector secția colivii ș.a. Pe aceste căi, po
său de mtincă se concretizează, an de producție in cotele de energie re trivit calculelor făcute la nivelul în
de an, în înnoirea rapidă a produc partizate. S-au creat astfel condiții treprinderii. rezultă că numai în
ției. nomenclatorul de fabricație im- pentru a se- interveni operativ ori de urma principalelor măsuri luate re
b<^?ățindu-se continuu cu noi tipuri cite ori se constată dereglări pe cent pentru reducerea consumurilor
de rulmenți cu performanțe tehnice fluxul de alimentare al secțiilor și energetice se vor economisi pină la
și funcționale superioare, care sînt atelierelor. în fiecare zi, pe baza sfirșitul anului peste 300 000 kWh
tot mai mult solicitați de beneficiarii măsurătorilor, se alcătuiesc diagrame energie electrică.
din țară și de partenerii de pelite ale consumurilor, care permit să se
Dintre acțiunile întreprinse în uni
hotare. în același timp, ele se con tragă o serie de concluzii de o deo tate în ultima vreme pentru gospo
cretizează in sporirea permanentă a sebită importanță practică. Dealtfel, dărirea rațională a energiei electrice,
eficientei econo
deosebit de efi
micei. Revelatoa
cientă s-a dovedit
re sîSjt în această
și cea privind ge
privimță preocu
La întreprinderea de rulmenți din Alexandria :
neralizarea expe
pările oamenilor
rienței de la între
muncii, de aici
prinderea „Tim
pentru gospodăripuri noi" din Ca
rea riguroasă, cu
pitală. Șeful ate
înaltă responsa
lierului energetic,
bilitate muncito
Gheorghe Birlearească, a energiei
nu, ne spunea că
electrice. Iată un
prin aplicarea va
prim argument :
loroasei
soluții
in anul 1982 con
tehnice puse la
sumul de energie electrică al Între tocmai aceste concluzii au permis co
punct de unitatea bucureșteană —
prinderii este piai mic cu aproape misiei energetice să stabilească, re
prezentată ne larg în coloanele ziaru
6 000 MWh față de 1976. în aceeași cent, măsurile necesare pentru încăr
lui „Scînteia" — la un număr de 28
strunguri multiax și 5 strunguri ca
perioadă, producția de rulmenți a carea mai judicioasă a celor trei
sporit cu peste 70 la sută. Dar co schimburi. în acest sens s-a hotărît
rusel se obțin zilnic economii de 330
lectivul întreprinderii identifică si ca în schimbul I să se folosească kWh energie electrică. La rîndul său,,
pune în valoare noi rezerve de redu 1 196 utilaje, în al doilea 1 096, iar în ing. Cristian Comoșteanu, șeful ser
cere a consumurilor energetice.
schimbul III — 1 382 utilaje. La .sec viciului mecano-energetic. ne-a pre
— în această amplă bătălie pentru ția sculărie, în cel de-al treilea zentat o altă măsură luată în între
buna gospodărire a energiei electri schimb rămin în funcțiune numai prindere ca urmare a constatărilor șl
membrilor
comisiei
ce. comisia energetică, alcătuită, din cuptoarele pentru tratamente ter propunerilor
19 specialiști și muncitor», constituie mice. S-a stabilit, de asemenea, ca în energetice. Este vorba de montarea
un adevărat „stat major" — ne spu afara perioadelor eje vîrf de sarcină a încă 100 limitatoare pentru mersul
ne ing. Liviu Coleșan, directorul să se lucreze și cil unele utilaje in gol al mașinilor-unclte. „Din pă
tehnic al' întreprinderii. Practic, co energointensive de care este absolu cate. de multe ori, datorită specifi
misia urmărește cu rigurozitate în tă nevoie : trei cuptoare electrice d< cului activității noastre — cu stațio
făptuirea unui program concret de revenire din secția strungărie — cu nări Scurte ale mașinilor-unelte, dar
măsuri imediate și de perspectivă, o putere totală de 210 kWh — un dese — limitatoarele se defectează
diminuarea consumurilor fiind rodul compresor de 300 kWh. presa auto repede. Poate colegii noștri de la în
aplicării consecvente a acestora. Re mată de forjat de 2 MWh.
treprinderea „Electroaparataj" Bucu
cent. după ce membrii comisiei. îm
înțelegînd clar actualitatea și Im rești vor avea în vedere'găsirea unor
preună cu specialiștii din secții, au portanța deosebită a economisirii se noi soluții tehnice pentru sporirea
întreprins o serie de analize temei vere a energiei electrice, comisia fiablității limitatoarelor".
nice Ia fiecare loc de muncă, au fost energetică urmărește. deopotrivă,
O parte importantă din activitatea
adoptate măsuri suplimentare pentru lichidarea surselor de risipă, inter comisiei energetice o reprezintă con
raționalizarea consumurilor de ener venind cu promptitudine pentru troalele făcute la fiecare loc de mun
gie în spațiile productive și admi oprirea așa-numitelor utilități în că, depistarea tuturor abaterilor de
nistrative.
timpul pauzelor de lucru, raționaliza .la tehnologiile stabilite, punerea in
valoare a inițiativelor muncitorești.
„Chiar în aceste zile — ne spune
ing. Liviu Coleșan, președintele co
misiei — au fost constatate neglijențe
MARAMUREȘ: Economii de energie
la unele locuri de muncă. S-au sta
bilit, acolo1 unde a fost cazul, măsuri^
electrică
tehnice. Alteonj^, 4nSă, aceste măsuri
au vizat întărirea disciplinei și a răs
De la începutul aventilatoarelor ș$ a unor celule clasice de'
punderii. Avem convingerea fermă
nului, în unitățile de unor echipamente pne
flotare cu celule me
că acțlonînd stăruitor pentru creș
producție ale Centra umatice din subteran canice cu insuflare de
terea exigenței față de fenomenele
lei minereurilor din cu utilaje acționate e- aer. Printre unitățile
lectric, scurtarea cu o cu cele mal bune re
Baia Mare s-au eco
negative, față de risipă, pentru întă
nomisit 20 626 MWh jumătate de oră a zultate în economisi
rirea spiritului de bun gospodar al
timpului de funcțio
rea energiei se numă
energie electrică. Ac
fiecăruia și al tuturor, consumurile
țiunile întreprinse în nare a stațiilor de ră exploatările minie
energetice în întreprinderea noastră
acest scop se referă la compresoare în fieca re Herja. Săsar, Baia
vor fi reduse în continuare mai sub
re schimb prin re- Borșa. Baia Sprie,
sectorizarea rețelelor progrămarea
stanțial. la nivelul cerințelor actuale,
operații Elotația centrală și
de aer comprimat și lor de perforare
al posibilităților reale de Ia fiecare
și în Exploatarea de prepa
eliminarea neetanșei- cărcare pneumatică, ca rare Săsar. (Gheorghe
loc de muncă".
tăților acestora Ia toa
și înlocuirea în unită Susa, corespondentul
țile de preparare a „Scxnteii").
te minele, înlocuirea
Stan ȘTEFAN
corespondentul „Sctnieil"1
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Ce înseamnă un singur procent de reducere a consumului de energie electrică
Resurse
energetice
pentru
fabricarea
unei
cantități
de oțel
electric
din care
se obțin

Pe baza măsurilor luate în ultimul timp,
pînă la sfîrșitul anului se vor economisi
peste 300000 kWli energie electrică

Economii
care,
echivalate
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20 000 tractoare
1OO OOO autoturisme
20000 strunguri
ÎOOO betoniere
1OOOOO. frigidere

• întreprinderea
laminorul
de tabla
din Galați

9

• Întreprinderea
„Laminorul**
din Brăila

OAMENI AI MUNCII DIN INDUSTRIE!

Acționați zi de zi, cu înaltă răspundere pentru
aplicarea susținută a tehnologiilor moderne, pentru per

fecționarea continuă a proceselor de producție, în scopul
reducerii substanțiale, la strictul necesar, a consumurilor

energetice!

carea a 70 000 mc de.pămînt pentru
aducerea lor la cota normală.
Acesta este stadiul lucrărilor pe
acea porțiune din sistemul de iri
gații
Terasa Bordușani — Făcăeni
unde nici activitatea și nici realizările na corespund
Și In acest an, agricultura a beneficiat de importante
posibilităților reale de care dispun constructorii și be pentru care constructorul, la sfirși
fonduri de investiții pentru construirea de noi com
neficiarii. din agricultură. Cele mai mari rămineri in tul primăverii, dădea garanții in
plexe și ferme zootehnice, amenajări hidroamelioraurmă se înregistrează tocmai pe șantierele obiectivelor scris că va funcționa, in mod stgur,
tive. capacități pentru prelucrarea și depozitarea pro
vara trecută. Pe ce iși baza oare
duselor vegetale și animaliere, precum și pentru meca care in mod normal ar trebui să-și aducă o contribuție in
directă și imediată la sporirea producției agricole cum tovarășul director A. Popa promi
nizarea proceselor de producție. Cu toate că in răstimpul
siunile
atit de sigure, cind in reali
sint cele din zootehnie și amenajările hidroamelioracare a trecut din acest an au fost integrate în
tive. Acum, cind lucrările agricole de toamnă oractic tate cunoștea mai bine decit ori
circuitul economic un număr mare de obiective agro
s-au inchlșiat, cea mai mare parte din forța disponi care altul că acest sistem nu în
zootehnice, au fost înființate noi plantații de vii și
bilă de la sate trebuie îndreptată spre această activi deplinește, de fapt, cele mai ele
livezi intensive și au fost întreprinse importante ac
tate, pentru a se accelera ritmul lucrărilor și a se asi mentare condiții pentru a putea fi
țiuni pentru mecanizarea și modernizarea proceselor
gura punerea în funcțiune a obiectivelor planificate. dat in exploatare ? Este acesta un
de producție, trebuie spus că sînt încă șantiere
mod de receptare a observațiilor
critice ce trebuie să caracterizeze
un om căruia i s-a încredințat o
PE ȘANTIERELE DE IRIGAȚII DIN JUDEȚUL IALOMIȚA
răspundere atit de mare iti înfăp
tuirea programului de irigații ?
Observații critice asupra modului
îh care a fost organizată munca pe
acest șantier, asupra climatului de
ordine și disciplină de aici se pot
face destule. Din respectul pentru
adevăr trebuie spus totuși că
in această vară s-a lucrat mai bine,
iar realizările efective dovedesc că
oamenii au avut hotărîrea fermă de
Din discuțiile purtate cu condu a face tot ce depinde de ei pentru
Față de orice observație, față de ratului final al activității sale —
orice sugestie trebuie manifestată o punerea in funcțiune a suprafețelor cerea acestui șantier de irigații, cu darea în exploatare a sistemului.
specialiști și cadre de conducere Ceea ce a lipsit a fost insă o vi
atitudine responsabilă. serioasă, amenajate". Și, pentru a fi mai con
vingător, chiar il apostrofează pe din unitățile beneficiare, dar, mai ziune clară, realistă, asupra a ceea
lucru' elementar • pentru oricine.
linul dintre reprezentanții benefi ales, din constatările proprii pe te ce ar trebui făcut, de l’apt. pentru
Pentru că in acest mod. ascultind
observațiile, opiniile, sugestiile fă ciarilor — cel din Făcăeni — pentru ren ne-am convins că problemele atingerea acestui obiectiv, și aceasta
cute cu cea mai bună intenție, poți „opiniile sale nefondate", afirmînd care mai trebuie rezolvate, pentru nu atit din vina celor care lucrează
ca acest sistem să întrunească con efectiv pe acest șantier. Pentru că
soluționa în mod eficient probleme că, „intrucît așteaptă să fie con
dițiile minime de funcționare, nu» multe din problemele care se ce
le pe care le ai de rezolvat. Există, trazis de constructor, cu privire la
cale afirmate îl anunță că in cursul sînt deloc ușoare și nici puține. O reau Soluționate depășesc compe
se știe. însă in practică, nu de pu
vară întreagă a lucrat constructo tența și puterile lor. Rezolvarea co
lunii iunie va avea motiv să se
ține ori. abateri de la această regu
rul pentru remedierea defecțiuni respunzătoare a problemelor care se
bucure".
lă elementară a receptării acestor
lor mari datorate unor grave erori ridică in legătură cu finalizarea lu
Am revenit recent pe acest șan
observații critice. Unii simulează
da proiectare — erori de care se crărilor pe acest șantier cere din
autocritica și se angajează să rezol tier pentru a vedea care este situa
fac vinovați nu numai proiectantul partea factorilor răspunzători nu
ve lucruri deosebite cu o rapiditate ția.
(I.S.P.I.F.-București), ci și acei promisiuni prin ședințe, ci exami
Aflăm că au existat. într-adeuluitoare, ceea ce se înțelege este
factori de decizie care l-au obligat narea cu responsabilitate comunistă
un anume mod „pozitiv" de recep* văr, unele încercări de dare în ex
ționare a criticii. Alții o resping în ploatare a unor porțiuni din sistem să impună adoptarea unor soluții a situației reale, evaluarea cu exi
și chiar s-au recepționat unele su în totală contradicție cu realitatea gentă a rezultatelor efective și
fel și chip. Ne vom referi la o si
prafețe, bineînțeles, sub rezerva re din teren. Abia la începutul verii adoptarea, la fața locului, a măsu
tuație de acest fel.
(cind la primul contact cu apa ca rilor ce se Impun pentru încheierea
în articolul : „Termenul de intra medierii numeroaselor defecțiuni ce
au făcut obiectul unei adevărate nalele au început să se prăbușească grabnică a tuturor lucrărilor.
re în funcțiune a expirat, dar apa
Acum, cînd la sate există multă
dispute între constructor și benefi unul după altul datorită structurii
nu curge încă pe canale", publicat
foarte penetrabile a terenului) pro forță de muncă disponibilă, trebuie
în „Scînteia" din 25 mai a.c„ au fost ciar. De udat s-au udat, practic,
criticate unele neajunsuri în desfă insă doar circa 1 500 hectare, din iectantul a renunțat să mai acredi găsite modalitățile practice pentru
șurarea lucrărilor pe șantierele unui cele peste 11600 hectare promise, teze ideeă că infiltrațiile vor ti mobilizarea unui număr cît mai
la finalizarea
oprite prin tasarea în timp a talu- m'are de oameni
nou sistem de irigații din județul dar și acestea cu foarte mari greu
Ialomița : Terasa Bordușani, cu o tăți din cauza numeroaselor defec zurilor. Soluția oferită de acesta — acelor lucrări. Preocuparea con
suprafață totală de peste 22 000 ha, țiuni apărute în funcționarea siste impermeabilizarea canalelor cu dale structorului trebuie concentrată nu
pe folie de polietilenă — nu numai spre obținerea documentelor jus
neajunsuri care determinau întir- mului. Dealtfel, comisia de recep
că impunea un volum uriaș de tificative pentru recepția părții
zierea dării în exploatare a acestui ție — întrunită ultima dată la
muncă, dar trebuiau procurate ma din sistem pe care pretinde că a
obiectiv. în răspunsul trimis redac sfirșitul lunii octombrie — a fost
teriale noi și care de fapt nu prea terminat-o (pentru că acest lucru
ției de Trustul de construcții pentru obligată să repete ceea ce a mai
se' găseau. Astfel că, față de pro nu poate fi dovedit acum), ci spre
îmbunătățiri funciare București, făcut la sfirșitul primăverii și in
iectele trimise recent, trustul și finalizarea. In cel mai scurt timp, a
semnat de directorul A. Popa, Vară — adică să respingă de la re
șantierul abia încep să se organi lucrărilor pe cele 6 200 hectare pre
citim : „Conducerea trustului apre cepție 6 100 hectare, din cele 11 600
zeze pentru a produce dalele cu văzute a fi date in exploatare tot
ciază că in cadrul șantierului exis propuse pentru darea în exploata
forțe proprii. Apoi, ca urmare a ta» în acest an,
tă in prezent un climat de discipli re. Dar chiar și suprafețele admi
nă muncitorească, muncindu-se in se la recepție nu întrunesc întru to sării masive a terenului, taluzul
Florea CEAUȘESCU
unor canale a scăzut pe verticală
regim de 10 ore pe zi, cu respon tul condițiile normale de funcțio
Mihai V1ȘO1U
între 0,5—1 m, fiind necesară dislo
sabilitate, pentru realizarea dezide nare.

Sînt necesare măsuri hotărîte
pentru terminarea lucrărilor

Din care se pot realiza:

Necesarul
anual
de consum
pentru:

TOATE INVESTIȚIILE PLANIFICATE
AZI. ÎN AGRICULTURĂ

METALURGICĂ _____

IN FUNCȚIUNE LA TERMEN!
Exemple

de

• Rezultate pe

buni gospodari...
măsura

hărniciei. în

agricultura județului Alba s-a prevăzut să se constru
iască in acest an un număr mare de capacități zooteh
nice. Acum, la vremea scadenței, se poate spune că
multe din aceste planuri ambițioase au fost îndepli
nite. In lunile septembrie și octombrie au fost puse in
funcțiune ferma de taurine de la Rădești, cu o capaci
tate de 680 locuri, ingrășătoria de taurine de la Sebeș, cu
o capacitate de 7 700 capete, 6 hale la ferma de producție
a Întreprinderii „Avicola" Alba Iulia. De asemenea, in
fermele zootehnice din cooperativele agricole de pro
ducție au fost construite și date în folosință 10 grajduri,
13 bucătării furajere, 81 fînare și 63 silozuri. Eforturile
constructorilor sint îndreptate acum spre terminarea
celorlalte obiective ale căror scadențe bat la ușă.

® Construcții zootehnice realizate in
regie proprie Constructorii de pe șantierele de In
vestiții ale agriculturii județului Prahova au dat in
folosință noi capacități de creștere și ingrășare a bovi
nelor și porcinelor. Fermele zootehnice de la coopera
tivele agricole Mizil, Ceptura și Tirgușoru Nou au și
fost populate cu circa 1 000 capete bovine. Totodată, la
asociația economică intercooperatistă Brazi s-a termi
nat execuția unei noi capacități de creștere și ingră
șare a porcilor. Pe ansamblul sectorului zootehnic al
agriculturii județului Prahova au fost finalizate lucrări
de investiții în valoare de peste 200 milioane lei. Este
demn de remarcat că mitrea majoritate a acestor
obiective au fost realizate în regie proprie, folosindu-se
mina de lucru calificată din unitățile respective.

• Lucrări de modernizare a fermelor
Zootehnice En un*^tUe cooperatiste și de stat din
județul Bacău au fost asigurate condiții corespunză
toare pentru adăpostirea animalelor pe timp de iarnă.
La Parincea. Sascut, Tirgu Trotuș. Fărăoani. Nicolae
Bălcescu și in multe alte unități, crescătorii de ani
male au reparat grajdurile și saivanele, au amenajat
spații pentru maternități, creșe.și adăposturi pentru
vițele. Au fost modernizate in întregime aproape 300

de grajduri pentru taurine, iar In alte 200 lucrările de
modernizare sint în plină desfășurare. De asemenea,
au fost construite grajduri și saivane noi. în care pot
fi adăpostite peste 2 400 de taurine, 2 000 de ovine și
7 000 de porcine.

...și situații care

îndeamnă

la acțiuni imediate
® Intîrzieri inadmisibile. In această toamnă,
în agricultura județului Cluj trebuiau terminate lucră
rile de modernizare la 99 de adăposturi și executate 14
grajduri pentru bovine. Pină in prezent s-au dat în
folosință insă numai citeva grajduri cu o capacitate de
1 700 locuri. O situație deosebit de critică există in
cooperativele agricole din Tureni, Unirea-Turda. Urca
și Bolduț, unde, din cauza întirzierilor mari la con
strucția noilor grajduri, un număr mare de animale
au rămas fără adăposturi. în mod paradoxal, construc
torul care creează cele mai mari greutăți beneficiari
lor este tocmai o unitate specializată in construcții
agricole — I.U.T.I.F.P.E.C. Cluj. Un dezinteres in fi
nalizarea lucrărilor manifestă și cooperativa „Con
structorul" care de trei ani tot... simulează că con
struiește trei grajduri la C.A.P. Dăbîca. Chiar să nu
intereseze pe nimeni, in județul Cluj, faptul că acum
în prag de iarnă un număr de animale nu au unde fi
adăpostite 1

• Animalele nu se pot încălzi la adă
postul justificărilor. De?i
friguros a
sosit, noile grajduri pentru taurine aparținînd fermelor
zootehnice de la Stănișești. Filipeni, Racova. Blăgeșji.
Motoșeni -toate din județul Bacău — n-au fost ter
minate incă. Conducerile unităților respective justifică
această rămînere in urmă în fel și chip: ba că n-a
existat forță de muncă calificată, ba că au lipsit ma
terialele. ba că in repetate rinduri au fost modificate
soluțiile tehnologice etc. Cert este că iarna a venit,
iar grajdurile nu sint terminate. De bună seamă, ani
malele nu vor putea ierna la adăpostul justificărilor.
Grupaj realizat de Iosif POP

ÎNTREBĂRI PE ADRESA MINISTERULUI AGRICULTURII Șl INDUSTRIEI ALIMENTARE
Prin lege, titularul Investițiilor
realizate in unitățile agricole este
Ministerul Agriculturii, răspunzător
pentru înfăptuirea integrală a pro
gramului de construcții in toate sec
toarele agriculturii. Din investiga
țiile făcute se constată. în mod sur
prinzător, că in continuare un mare
volum de forțe de construcție —
umane și tehnice — „le trusturilor
de construcții
specializate
sînt
orientate spre execuția obiective
lor din agricultură >— grajduri pen
tru animale, pjantatii de vii si li
vezi, solarii, mecanizarea activității

din sectorul zootehnic etc. — lucrări
care pot fi efectuate de către lu
crătorii din agricultură. De aseme
nea, de mai mult timp, se constată
că in sectorul îmbunătățirilor fun
ciare s-a încetățenit practica de a se

face recepția sistemelor de irigații
toamna, cind practic este greu, dacă
nu imposibil, de verificat funcțio
nalitatea acestor obiective.
Adresăm deci titularului de inves
tiții din agricultură două întrebări :

1) Ce măsuri se ian pentru aplicarea indicațiilor
conducerii partidului ca agricultura să-și realizeze
cu forțe proprii toate construcțiile agrozootehnice ?
2) Ce se întreprinde pentru ca lucrările de îmbu
nătățiri funciare să fie date în exploatare la începu
tul verii, în așa fel ca ele să poată îi verificate șl
să contribuie direct la sporirea producției agricole 1
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Întregul popor salută cu

vie sa tIsfa cție și unanimă aprobare
BILANȚUL RODNIC AL VIZITELOR TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

elena ceaușescu, In țări ale asiei
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu

Împreună cu tovarășa
împreună cu întregul popor, comu
niștii, toți oamenii muncii din Ca
pitală, animați de cele mâi alese sim
țăminte de fierbinte dragoste, adine
respect și nemărginită recunoștință ce
vi le poartă dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
cel mai iubit fiu al națiunii noastre
socialiste, dau o'înaltă apreciere re
zultatelor deosebit de fructuoase ale
vizitelor de prietenie pe care le-ați
efectuat, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, in Republica Islamică Pa
kistan. Republica Indonezia, Repu
blica Singapore, Malayezia și Kuweit,
se spune in telegrama COMITETU
LUI MUNICIPAL
P.C.R.

BUCUREȘTI AL

Sintem mindri de faptul că. prin
întreaga sa desfășurare, acest amplu
itinerar al prieteniei, colaborării și
păcii, de-a lungul căruia popoarele
țărilor vizitate v-au intimpinat cu
sentimente de adincă admirație și pre
țuire, s-a constituit, intr-o elocventă
și puternică afirmare a politicii ex
terne, profund, științifice a partidu
lui și statului nostru, in elaborarea
și înfăptuirea căreia rolul determi
nant, hotăritor, vă revine dumnea
voastră. mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, personalitate proeminentă
a lumii politice contemporane, mili
tant revoluționar și luptător neobosit
pentru împlinirea celor mai nobile
aspirații și idealuri ale umanității.
rițprobind pe deplin intregul conținur'al convorbirilor purtate cu con
ducătorii statelor vizitate, documen
tele semnate, acordurile și înțelege
rile convenite, ne. exprimăm ferma
convingere că ele vor marca o puter
nică amplificare și dezvoltare a co
laborării României socialiste cu sta
tele respective in domeniile economic,
politic, științific, tehnic și cultural, in
interesul reciproc, vor intensifica și
mai mult conlucrarea lor rodnică in
viața internațională pentru consoli
darea păcii, pentru statornicirea in
lume a unui, climat de destindere, fa
vorabil progresului și prosperității
tuturor națiunilor.
Exprimînd adeziunea deplină la în
treaga politică internă și externă a
partidului și statului nostru, comu
niștii, toți oamenii muncii din Ca
pitală vă asigură, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că nu vor
precupeți nici un efort în vederea în
făptuirii exemplare a istoricelor hotăriri adoptate de Congresul al
XII-lea al partidului, că sint ferm
hotăriți să întîmpine Conferința' Na
țională a Partidului Comunist'Român
| și cea de a 35-a aniversare a proclămarii Republicii cu noi și însemnate
ș succese in toate dojnșniile; - spprin-ș
du-și contribuția ja'j, contigua Ținflori
rire !a patriei. -

trăiesc sentimente de
înălțătoare mindrie patriotica și de
plină satisfacție față de strălucitele
rezultate ale vizitelor oficiale de
prietenie' întreprinse de dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. impreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, in țări din
Asia. Am urmărit cu cel mai viu in
teres fiecare moment a! acestui nou
itinerar al păcii, desfășurat sub sem
nul stimei și respectului reciproc, in
care au fost subliniate incă o dată, in
fața lumii întregi, voința neclintită
a României de a statornici relații
mereu ascendente cu toate statele,
indiferent de orinduirea lor socială,
hotărirea fermă a poporului nostru
de a face in așa fel incit viața' in-,
ternaționalâ să se desfășoare in con
formitate cut principiile înscrise in
Carta O.N.U. ’ Fructuoasele dialoguri
purtate la cel mai înalt nivel, con
tactele deosebit de rodnice cu repre
zentanți ai vieții politice, economice
și cultural-științifice din țările vizi
tate, înaltele , distincții ce vi s-au
conferit, mult iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu. reflectă in mod fidel sti
ma de care vă bucurați pe plan in
ternațional, recunoașterea firească a
faptului că sinteți o eminentă perso
nalitate a contemporaneității, mili
tant neobosit pentru cauza destinderii
și înțelegerii între popoare. Vă adre
săm incă o dată, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. recu
noștința noastră fierbinte pentru de
votamentul pe care il manifestați
față de cauza ridicării permanente a
poporului român pe culmile progresu
lui și civilizației socialiste și vă
asigurăm că toți oamenii muncii
brăileni depun in prezent eforturi
susținute in vederea intîmpinării
Conferinței Naționale a partidului și
a celei de-a 35-a aniversări a Repu
blicii cu rezultate cît mai bune.
AL P.C.R.,

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. se spu
me : Comuniștii, toti locuitorii jude
țului Buzău au urmărit cu deosebit
interes și vie satisfacție vizitele ofi
cială pe care le-ați efectuat. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu.
in Pakistan. Indonezia. Singapore.
Malayezia si Kuweit, momente cu
adincă semnificație în cronica rapor
turilor României socialiste, ale po
porului român cu statele si popoarele
din această parte a lumii.
Noi vedem in această solie a păcii,
prieteniei și înțelegerii. purtată cu
strălucire de dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu. o contribuție activă, ne
mijlocită la traducerea exemplară in'
viață al politicii externe ă României
socialiste.,
V, , , ’ , i ' i
Exprimindu-ne încă o dată profun
da satisfacție și înalta apreciere fată
Animați de cele mai înălțătoare de rezultatele fructuoase ale vizitelor
sentimente de mindrie patriotică și oficiale de prietenie întreprinse în
vie satisfacție fată de rezultatele vi această parte a globului, mărturie
zitei oficiale întreprinse de dumnea grăitoare a inestimabilei contribuții
voastră. mult iubite și stimate to-- pe care o aduceți la creșterea pres
varășe Nicolae Ceaușescu. impreună tigiului internațional al României so
cu tovarășa Elena Ceaușescu. in țări cialiste. la cauza păcii și înțelegerii
ale Asiei, comuniștii, oamenii mun între popoare, vă încredințăm, mult
cii din județul Bacău vă adresează stimate tovarășe secretar general, că
cordiale felicitări și își exprimă pro vom acționa cu dăruire si patos co
funda lor recunoștință pentru strălu munist pentru îndeplinirea exempla
cita și neobosita activitate politică pe ră a sarcinilor ce ne revin din Pro
care o desfășurat! in slujba interese gramul partidului. spre binele și
lor națiunii noastre socialiste — se prosperitatea intregului popor, a pa
arată în telegrama COMITETULUI triei noastre scumpe, libere, indepen
dente și suverane.
JUDEȚEAN BACĂU AL P.C.R.
Primirea călduroasă, cordialitatea si
Oamenii muncii de naționalitate
simpatia cu care ati fost înconjurat maghiară
din România, impreună cu
pretutindeni in țările vizitate au de- intregul popor
român. își exprimă pe
mcjnstrat încă o dată, cu deosebită for
această
cale
acord și satis
ță,* prestigiul imens de care se bucură facția pentru deplinul
rezultatele vizitei ofi
România pe arena mondială, i nalta ciale de prietenie
ne care ati între
prețuire pe care și-a cistigat-o ca ur prins-o. împreună cu
tovarășa Elena
mare a prodigioasei dumneavoastră Ceaușescu,
in Pakistan. Indonezia.
activități in interesul păcii și cola
Singapore, Malayezia și Kuweit —
borării in lume.
se subliniază in telegrama CONSI
Exprimindu-ne deplina adeziune LIULUI OAMENILOR MUNCII DE
față de noua dumneavoastră solie si NAȚIONALITATE MAGHIARĂ.
rezultatele ei. fată de întreaga poli
Am urmărit cu viu interes și ad
tică internă și internațională a parti mirație
desfășurarea, etapă fcu etapă,
dului și statului nostru, vă.încredin de-a lungul
a mii de kilometri, a înal
țăm, tovarășe secretar general, că or tei solii românești
de pace, prietenie
ganizația noastră județeană de par si colaborare, incercînd
sentimente de
tid, toti cei ce trăiesc in acest colt de profundă mindrie patriotică
. pentru
tară vor acționa cu fermitate si dă bilanțul bogat cu care s-a încheiat
ruire pentru îndeplinirea tuturor sar fiecare vizită. Primirea impresionan
cinilor ce ne revin. întimpinînd Con tă si înaltele onoruri de care v-ati
ferința Națională a partidului și cea bucurat pe tot parcursul vizitei, am
de-a 35-a aniversare a Republicii cu
de caldă prietenie, cordialitate
rezultate tot mai bune In muncă, spo- bianta
si deosebită stimă în care s-au des
rindu-ne astfel contribuția la edifi fășurat
întîlnirile și convorbirile pur
carea societății socialiste multilateral tate constituie
o strălucită apreciere
dezvoltate in scumpa noastră patrie. dată contribuției
dumneavoastră,
personalitate de prim ordin a vie
Profund atașați înaltelor idealuri ții politice .mondiale, la dezvoltarea
pe care dumneavoastră, proeminentă relațiilor de colaborare și cooperare
personalitate a -vieții politice contem ne multiple planuri între • toate ță
porane, le slujiți cu exemplară dărui rile lumii, fără deosebire de orinre. comuniștii, toți oamenii muncii duire socială.
din județul Botoșani vă exprimă,
Însuflețiți de minunatul exemplu pe
mult stimate și iubite tovarășe care
oferiți ca militant neobosit
Nicolae Ceaușescu. adinca lor satis pentruni-1împlinirea
celor
facție și deplina aprobare fată de mai fierbinți ale aspirațiilor
poporului nostru
strălucitele rezultate cu care s-a în sf ale tuturor popoarelor
lumii,
vă
cheiat vizita ce ati efectuat-o. îm asigurăm și cu acest prilej de sen

preună cu tovarășa Elena Ceaușescu.
de dragoste si /inaltă pre
in cele patru țări din Asia de Sud- timentele
cu care vă înconjurăm. îm
Est și în statul Kuweit — se arată in țuire
preună cu intregul popor, și vă
telegrama COMITETULUI JUDE asigurăm
de
hotărirea noastră
ȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R. și a
CONSILIULUI POPULAR JUDE nestrămutată de a spori eforturile
pentru
a
intimpina
cu tot mai mari
ȚEAN.
succese apropiata Conferință Națio
Primirea sărbătorească, plină de nală a partidului și cea de-a 35-a acăldură, stima și aleasa prețuire cu niversare a istoricei proclamări a
care ati fost înconjurat in toate sta Republicii.
tele vizitate, ecoul deosebit de favo
rabil de care s-au bucurat. în rindul
în telegrama COMITETULUI JU
opiniei publi.ee mondiale, declarațiile DEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R.
și comunicatele comune date publici se spune : în aceste momente cînd
tății. înțelegerile și acordurile la care întreaga națiune intimpina cu satis
ați convenit reprezintă o nouă și con facție și legitimă mindrie patriotică
cludentă expresie a justeței politicii rezultatele deosebit de rodnice ale
partidului și statului nostru, a mare vizitei pe care dumneavoastră, mult
lui prestigiu pe care l-am dobindit. iubite și stimate tovarășe Nicolae
sub clarvăzătoarea dumneavoastră Ceaușescu, strălucit reprezentant al
conducere, in întreaga lume.
României socialiste, clarvăzător con
Angajați, asemenea întregii noastre ducător al partidului și statului nos
națiuni., cu toate energiile pentru în tru, ați intreprins-o, împreună cu to
făptuirea întocmai a obiectivelor și varășa Elena Ceaușescu, in Pakistan,
sarcinilor ce ne revin, vă încredințăm Indonezia. Singapore. Malayezia și
Că vom depune stăruitoare eforturi Kuweit, gindurile și • sentimentele
pentru a intimpina Conferința Na-, comuniștilor, ale tuturor oamenilor
țională a partidului și cea de-a 35-a muncii din județul Dîmbovița se în
aniversare a Republicii cu rezultate dreaptă cu profundă dragoste și
cît mai bune in toate sectoarele de aleasă recunoștință către dumnea
activitate.
voastră, cel mai iubit și prețuit fiu
împreună cu întregul nostru popor, al poporului român. Aprobind cu
comuniștii, toți oamenii muncii din adincă satisfacție rezultatele fruc
județul nostru, se arată in telegrama tuoase ale vizitei, perspectivele pe
COMITETULUI JUDEȚEAN BRĂILA care Ie-a deschis dezvoltării în con

tinuare a cooperării pe multiple pla
nuri și prieteniei dintre România și
țările vizitate, oamenii muncii din
județul Dîmbovița dau o înaltă apre
ciere întregii " activități desfășurate
de dumneavoastră in timpul vizitei,
în numele comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii din județul Dimbovifa. vă asigurăm, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
că vom intimpina Conferința Națio
nală a partidului cu rezultate sporite
în muncă, pentru binele și fericirea
scumpei noastre patrii.

în telegrama COMITETULUI JU
GALAȚI AL P.C.R. se
spune : Cu profundă satisfacție, cu
sentimente de inaltă mindrie patrio
tică. comuniștii, toti oamenii muncii
din județul nostru au urmărit desfă
șurarea vizitelor de prietenie pe care
le-ati întreprins. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. in țări din
Asia. Calda primire de care v-ați
bucurat pretutindeni pe acest itinerar
al păcii, ambianța cordială in care
s-au desfășurat convorbirile oficiale,
importanta acordurilor și a declara
țiilor comune semnate cu aceste pri
lejuri. Înaltele distincții care v-au
DEȚEAN

nea deplină a populatiei.de naționa
litate germană fată de politica internă
și externă a partidului și stalului
nostru, de hotărirea sa fermă de a
intimpina. impreună cu intregul
popor, apropiata Conferință Naționa
lă a partidului și cea de-a 35-a ani
versare a Republicii cu noi realizări,
aducindu-și contribuția Ia ridicarea
patriei noastre. România socialistă, pe
noi culmi de progres si civilizație.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HARGHITA AL P.C.R. și
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Comuniștii, toți oa

menii muncii, români și maghiari, din
județul Harghita au urmărit cu
profundă satisfacție vizita oficială
întreprinsă de dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
impreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în țări din Asia. Ne-au pro
dus o deosebită impresie și nețărmu
rită admirație activitatea neobosită
pe care ați desfășurat-o și cu acest
prilej, modul strălucit in care ați dat
expresie voinței ferme a poporului
nostru de a trăi in pace, prietenie și
colaborare cu toate popoarele lumii,
de a face totul pentru instaurarea

mindri să știe că măreția și gloria
țării sint legate indestructibil de
neobosita dumneavoastră activitate,
model fără egal de grijă față de om
și omenie. Vă asigurăm și cu acest
prilej, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că toti tinerii și
copiii patriei nu au și nu vor avea
ideal mai de preț decit acela de a
sluji fără preget cauza partidului și
poporului, urmindu-vă neabătut mi
nunatul exemplu de munca și viată
comunistă. Ne îndreptăm gindurile
către dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
âdresindu_-vâ, impreună cu intregul
nostru popor, multă sănătate și viață
îndelungată pentru a ne conduce
spre noi izbinzi in construcția socia
lismului și comunismului in patria
noastră.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. și
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Comuniștii, toți

oamenii muncii de pe meleagurile
mureșene — români, maghiari, ger
mani — au urmărit cu deosebit inte
res. cu legitimă mindrie patriotică,
întreaga desfășurare a vizitei oficiale

• O nouă acțiune de deosebită însemnătate
a politicii externe a României socialiste de dezvolta
re amplă a relațiilor de prietenie și colaborare cu
țările în curs de dezvoltare, cu toate națiunile lumii,
in interesul reciproc, al cauzei păcii și destinderii

• Manifestările de caldă prietenie și stimă,
primirea cordială rezervată pe tot parcursul vizite
lor - expresie elocventă a înaltei prețuiri și presti
giului de care se bucură președintele României,
personalitate remarcabilă a lumii contemporane,
pentru activitatea prodigioasă dedicată cauzei liber
tății, independenței și progresului popoarelor
• Puternică reafirmare a hotăririi oamenilor
muncii de a acționa pentru transpunerea în viață
a politicii interne și internaționale a partidului și
statului, pentru intimpinarea cu noi și importante
realizări a Conferinței Naționale a partidului și
a aniversării proclamării Republicii
fost conferite dumneavoastră șl to
varășei Elena Ceaușescu dau relief
prestigiului, considerației și stimei
deosebite de care vă bucurați , pe
toate meridianele globului, reflectă
admirația sinceră a popoarelor pen
tru activitatea dumneavoastră remar
cabilă pusă in slujba colaborării și
păcii in lume. Sintem mindri de
rolul de primă importanță pe care il
jucați astăzi in lume, prin cuvintul
si fapta dumneavoastră, prin efortul
de a uni statele si popoarele intr-o
acțiune convergentă îndreptată spre
salvarea planetei de pericolul răz
boiului, spre lichidarea definitivă a
subdezvoltării. Ne angajăm să facem
totul pentru a vă urma pilda lumi
noasă. pentru a contribui la ridicarea
României pe cele mai înalte culmi
ale civilizației socialiste.

Cu ocazia reîntoarcerii dumnea
voastră din vizitele oficiale de prie
tenie pe care le-ați efectuat, im
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu.
în Pakistan. Indonezia, Singapore.
Malayezia și Kuweit, permiteți-ne să
vă transmitem sentimentele de pro
fundă și justificată mindrie patriotică
ale oamenilor muncii de naționalitate
germană din țara noastră, pentru neo
bosita activitate pe care ați desfășu
rat-o, mult stimate si iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. pe întregul itine
rar al păcii și colaborării în țările de
pe continentul asiatic, adeziunea si
aprobarea noastră deplină fată de re
zultatele deosebit de fructuoase ale
dialogurilor la nivel Înalt, eveniment
cu adinei semnificații în cronica rela
țiilor României cu statele vizitate
— se soune în telegrama CONSILIU

unui climat de pace, și solidaritate,
pentru făurirea unei lumi mai bune
și mai drepte. Dind expresie depli
nei adeziuni față de rodnicele rezul
tate ale vizitei, toți oamenii muncii
harghiteni, fără deosebire de naționa
litate, își reafirmă și cu acest prilej
atașamentul total față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, convinși fiind că această
politică corespunde in cel mai înalt
grad intereselor fundamentale ale po
porului român, promovării idealurilor
nobile ale păcii, înțelegerii și colabo
rării internaționale. Vă asigurăm că
vom acționa stăruitor, așa cum ne-am
angajat la recenta conferință jude
țeană, pentru a intimpina cu rezultate
deosebite in muncă mărețele eveni
mente politice ale acestui sfîrșit de
'an — Conferința Națională a partidu
lui și cea de-a 35-a aniversare a pro
clamării Republicii.
în telegrama COMITETULUI CEN
TRAL AL U.T.C., CONSILIULUI
U.AS.C.R. și CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIO
NIERILOR se spune : Acum cmd

ați revenit pe . părnintui străbun al
patriei, după prestigioasa vizită efec
tuată impreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu in țâri din 'Asia — noi.
tinăra generație, asemeni intregului
popor, vă exprimăm profunda satis
facție și deplina adeziune față de re
zultatele convorbirilor purtate, care se
constituie intr-o nouă contribuție la
dezvoltarea și întărirea relațiilor de
colaborare ale României cu țările vi
zitate. la cauza păcii și progresului
tuturor națiunilor. Primirea călduroa
să, cu cele mai Înalte onoruri, ce v-a
LUI OAMENILOR MUNCII DE NA fost rezervată pe parcursul acestor
ȚIONALITATE GERMANA. Mani vizite, înaltele distincții ce v-au fost
festările sărbătorești în semn de conferite dumneavoastră și tovarășei
aleasă stimă, onorurile cele mai înal Elena Ceaușescu constituie o grăitoa
te. ambianta de deosebită căldură, re dovadă a sentimentelor și ginduprietenie și cordialitate cu care ati rilor de a'easă prețuire și profundă
fost intimpinat și irtconiurat pretu considerație, a imensului prestigiu de
tindeni pe parcursul vizitei sint o ex care vă bucurați in întreaga lume,
presie elocventă a înaltului prestigiu un titlu de profundă mindrie patrio
de care vă bucurați, mult stimate to tică, revoluționară pentru noi toti cei
varășe Nicolae Ceaușescu. ca eminen
tă personalitate nolitică a vieții in ce avem bucuria și privilegiul fără
ternaționale. remarcabil om de stat, egal de a munci, trăi și învăța in
luptător neobosit pentru cauza pro cea mai luminoasă epocă din istoria
gresului. cooperării si păcii in lume. multimilenară a patriei, EPOCA
Folosim și acest prilej pentru a vă . NICOLAE CEAUȘESCU. Toți tinerii
asigura, mult stimate si iubite to și copiii patriei — români, maghiari,
varășe Nicolae Ceaușescu, de adeziu- ■ germani si de alte naționalități — sint

de prietenie pe care dumneavoastră,
mult iubite și ‘stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. ați efectuat-o.
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, in Pakistan, Indonezia,
Singapore, Malayezia și Kuweit,
văzind in aceasta o nouă și străluci
tă contribuție la întărirea prieteniei,
colaborării și păcii in lume, o amplă
și puternică afirmare a politicii ex
terne a României socialiste. Primirea
cordială, prietenească ce v-a fost re
zervată, manifestările de stimă și
considerație cu care ați fost intimpi
nat de gazde constituie o expresie
elocventă a prestigiului de care se
bucură pe toate meridianele patria
noastră, socialistă, proeminenta dum
neavoastră personalitate de strălucit
promotor al celor mai înalte idealuri
ale umanității.
Vă asigurăm că oamenii muncii
mureșeni — români, maghiari, ger
mani — vor pune întreaga lor exper
riență. competentă, putere de muncă
șl creație in slujba îndeplinirii la un
inalt nivel calitativ ă sarcinilor ce le
revin din Programul partidului, din
actualul cincinal, pentru a intimpina
cu noi și tot mai importante succese
apropiata Conferință . Națională a
partidului și cea de-a 35-a aniver
sare a proclamării Republicii, pen
tru a contribui astfel la dezvoltarea
economică și socială ascendentă . a
scumpei noastre patrii. Republica
Socialistă România, la creșterea con
tinuă a prestigiului său pe arena
mondială.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. se

spune : Comuniștii, toți oamenii mun
cii de pe meleagurile prahovene au
urmărit cu deplină satisfacție și
profundă mindrie patriotică noua și
strălucita solie de pace și prietenie
pe care dumneavoastră, mult iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați în
treprins-o, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu. in Pakistan. Indo
nezia, Singapore, Malayezia. și
Kuweit.
Exprimindu-ne deplina satisfacție
față de rezultatele strălucite ale
acestei noi misiuni de pace și priete
nie. dăm o inaltă apreciere fermită
ții și clarviziunii cu care acționați
pentru instaurarea unei noi ordini
economice și politice pe planeta noas

tră. pentru Înlăturarea gravelor peri
cole care planează asupra omenirii,
pentru asigurarea dreptului suveran
al oamenilor, al tuturor popoarelor
Ja viață, la independentă, la existen
tă liberă și demnă sub soarele
păcii și prieteniei. Oamenii mun
cii prahoveni, in frunte cu comuniș
tii, vă încredințează, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că vor acționa cu toată
răspunderea și hotărirea pentru în
făptuirea hotăririlor Congresului al
XII-lea, a sarcinilor și orientărilor
cuprinse in expunerile dumneavoas
tră la plenarele C.C. al P.C.R. din iu
nie și octombrie a.c., pentru reali
zarea angajamentelor luate in cinstea
Conferinței Naționale a partidului și
a celei de-a 35-a aniversări a procla
mării Republicii, sporindu-ne astfel
contribuția la înflorirea și afirmarea
multilaterală a scumpei noastre patrii.

în<tr-o atmosferă de unanimă ade
ziune la politica internă și externă a
partidului și statului nostru, de ne
țărmurită incredere și adincă recu
noștință față de dumneavoastră,
tovarășe Nicolae Ceaușescu. mult
stimatul și iubitul nostru conducător,
comuniștii, toți oamenii muncii de
pe străvechile meleaguri sălăjene au
urmărit cu deosebit interes și min
drie patriotică vizitele oficiale de
prietenie pe care le-ați făcut, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu. in
Pakistan. Indonezia. Singapore. Ma
layezia și Kuweit — se spune in te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN
SALAJ AL P.C.R. și a CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN. Ne-au
umplut inimile de bucurie primirile
deosebit de călduroase, onorurile
acordate de conducătorii și popoa
rele statelor vizitate. manifestările
de respect și inaltele aprecieri -ce
v-au fost adresate dumneavoastră,
iluștri reprezentanți ai poporului ro
man. ceea ce materializează conclu
dent înaltul prestigiu internațional
de care vă bucurați in lume, juste
țea și realismul politicii interne și
externe a României socialiste.
Exprimindu-ne totala noastră 'ade
ziune la rezultatele acestor impor
tante. vizite oficiale de prietenie, co
laborare și pace, la conținutul decla
rațiilor și acordurilor încheiate, noi,
comuniștii, toți locuitorii județului
Sălaj, români și maghiâri. înfrățiți in
luptă și muncă, vă asigurăm că nu
vom precupeți nici un efort pentru
înfăptuirea neabătută a obiectivelor
Congresului ai XII-lea al partidului.
■Comuniștii, tați oamenii muncii
din județul' Teleorman, uniți în ginduri și sentimente cu intregul popor,
ijși exprimă deplina satisfacție față
de rezultatele deosebit de rodnice ale
vizitelor de prietenie efectuate de
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, im
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu.
in Pakistan. Indonezia. Singapore.
Malayezia' și Kuweit — expresie eloc
venta a realismului și dinamismului
politicii externe a României, la a''că
rei elaborare și promovare dumnea
voastră aveți un rol determinant —
se spune in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN
P.C.R,

TELEORMAN AL

Împreună cu intregul nostru po
por. sintem deosebit de mindri. mult
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
de primirea caldă și de înalta pre
țuire de care v-ați bucurat pe intre
gul itinerar al vizitelor, ca soi al
poporului român, eminentă persona
litate a lumii contemporană, militant
neobosit pentru pace și colaborare
între toate țările, pentru făurirea
unei lumi mai bune și mai drepte.
Exprimindu-ne totala aprobare fată
de politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, noi, comu
niștii. toți oamenii muncii din Te
leorman, vă asigurăm, mult stimate
tovarășe secretar general, că. urmind
neabătut exemplul dumneavoastră
de dăruire revoluționară, de slujire
devotată a intereselor poporului,
vom acționa cu toată răspunderea, cu
tot elanul revoluționar pentru trans
punerea exemplară in practică a
Programului de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comunism.

în telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEH
NOLOGIE se spune : împreună cu

intregul nostru popor, oamenii mun
cii care iși desfășoară activitatea pe
tărîmul cercetării științifice, dezvol
tării tehnologice și introducerii pro
gresului tehnic in patria noastră vă
intimpina cu bucurie, dragoste și re
cunoștință la intoarcerea pe pămintul patriei din înalta misiune de
pace, prietenie și colaborare inter
națională pe care ați îndeplinit-o,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. in numele
României socialiste, in țările Asiei.
Cu emoție și profundă mindrie pa
triotică am putut constata că mesajul
de prietenie al României socialiste,
izvorit din întreaga politică internă
și externă a partidului și statului
no'Stru, al cărei făuritor de frunte
sinteți, a fost pe deplin ințeles, a fost
primit cu inaltă stimă și prețuire, a'
clădit noi punți de apropiere și
cooperare multilaterală intre țări,
popoare și civilizații aflate la anti
pozii frămintatei lumi în care trăim.
în intimpinarea importantului eve
niment al Conferinței Naționale a
partidului și aniversării Republicii ne
angajăm să îndeplinim in mod exem
plar sarcinile planului de cercetare
științifică, dezvoltare tehnologică și
de introducere a progresului tehnic pe
anul care se încheie. Sub conducerea
tovarășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu. prim viceprim-ministru al guvernului, președintele
Consiliului Național pentru Știință și
Tehnologie, vom munci mai mult
pentru a răspunde mai bine nevoilor
actuale și viitoare ale țării, pentru
transpunerea neabătută' in viață a
mărețului Program al partidului
nostru.

Comuniștii, toti oamenii muncii din
județul nostru au urmărit cu vie emotie și deplină satisfacție vizita de
prietenie ne care dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe

Nicolae Ceaușescu. impreună cu
stimata tovarășă Elena Ceaușescu. ati
efectuat-o în Republica Islamică Pa
kistan. Republica Indonezia. Repu
blica Singapore. Malayezia și Ku.weit — se arată in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN TULCEA
AL P.C.R. și a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN.

Această nouă și strălucită solie de
pace și prietenie pune cu putere in
evidentă consecventa și clarviziunea
cu care partidul și statul nostru ac
ționează pentru transpunerea in via
tă a hotăririlor Congresului al
XII-lea. calitățile dumneavoastră de
militant neobosit, pentru înfăptuirea
idealurilor de pace, colaborare și
prietenie .intre toate popoarele lumii,
indiferent de orinduirea lor socială.
Primirea entuziastă pe care po
poarele din tarile* asiatice vizitate
v-au făcut-o reflectă prestigiul de
care vă bucurați pentru deosebitele
dumneavoastră calități de revoluțio
nar consecvent, de luptător neobosit
pentru pace, prietenie șl colaborare
internațională.
Ne exprimăm, incă o dată, via re
cunoștință pentru neobosita activita
te desfășurată in fruntea partidului
Si statului și vă asigurăm, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu. că toti locuitorii județu
lui vor acționa cu hotărire și dă
ruire revoluționară pentru înfăptuirea
hotăririlor Congresului al XII-lea al
partidului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VASLUI AL P.C.R. se spu
ne ; Comuniștii, toți 'oamenii muncii
de pe ștrăyechile și înfloritoarele
meleaguri ale Vasluiului văd in vi
zita. pe care dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu. ați cfectuat-o. impreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, in țări din
Asia, o nouă și strălucită afirmare
a politicii externe .românești de pace
și colaborare cu toate popoarele. Noua
solie de pace și colaborare purtată
cu strălucire in țările vizitate și mar
cată de calde $i puternice manifestări
de prețuire și simpatie față de po
porul român constituie incă o do
vadă a contribuției dumneavoastră
hotăritoare. mult stimate tovarășe
secretar general, la infăptuirea hotâririlor Congresului al XII-lea al
partidului privind intensificarea ra
porturilor de solidaritate și conlu
crare multilaterală ale României cu
țările in curs de dezvoltare și cele
nealiniate, cu toate statele, indifernt
de ; orinduitțe;ț. lor, social^ ..șț econo
mică, Exprimîndu-rie adeziunea deplipă. la politica internă și externă a
' partidului, călăuzindu-ne permanent
după exemplara dumneavoastră viață
și activitate de înflăcărat revoluțio
nar, consacrate slujirii cu profund
devotament a intereselor vitale ale
poporului român, a cauzei socialis
mului și păcii in lume și beneficiind
de un bogat și concret program de
muncă pe care ni l-ați trasat, stima
te tovarășe secretar general, cu pri
lejul vizitei de luciu in județul nos
tru, in prezent acționăm cu toată
dăruirea pentru a intimpina cu noi
succese Conferința Națională a parti
dului.

în telegrama COMISIEI CENTRA
LE DE REVIZIE A P.C.R. se spune :

Noua dumneavoastră solie, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. În
treprinsă Împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, in Pakistan, Indonezia,
Singapore, Malayezia și Kuweit re
prezintă un moment de profundă
semnificație in cronica relațiilor dp
prietenie ale României cu aceste țări.
In consens cu gindurile și senti
mentele tuturor fiilor patriei, mem
brii Comisiei Centrale de Revizie a
Partidului Comunist Român iși expri
mă și de data aceasta adeziunea lor
totală fată de rezultatele remarcabile
ale acestei vizite. Dialogul dâschis și
prietenesc realizat intre dumneavoas
tră și șefii de state si de guverne din
tarile vizitate, comunicatele comune
și alte documente semnate cu acest
prilej, acordurile asupra cărora s-a
convenit îndreptățesc aprecierea că
noua dumneavoastră solie se înscrie
ca o contribuție de mare însemnăta
te la dezvoltarea relațiilor dintre tar
rile și popoarele noastre, la promova
rea cauzei generale a păcii, securită
ții și colaborării in întreaga lume.
Exprimind incă o dată admirațianoastră fată de rezultatele vizitei, vă
încredințăm, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că membrii Comi
siei Centrale de Revizie a Partidului
Comunist Român iși vor înzeci efor
turile pentru a da viată la cotele cele
mai înalte hotăririlor Congresului al
XII-lea. intimpinind cu noi rezultate
in muncă Conferința Națională a par
tidului și cea de-a 35-a aniversare a
Republicii.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VRANCEA AL P.C.R. se

spune : Cu sentimente de cea mai
aleasă prețuire, comuniștii, toti lo
cuitorii județului nostru au. urmărit
noua solie de prietenie, colaborare și
pace a poporului român, pe care, im
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
ați purtat-o in Pakistan, Indonezia,
Singapore, Malayezia si Kuweit.
Sintem mindri că dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, acționați neobosit pentru reali
zarea in viata internațională a unei
largi cooperări și colaborări, pentru
promovarea înțelegerii și destinderii
intre popoare. Conștienti de impor
tanța amplului dialog pe care l-ați
purtat in acest itinerar de pace și
prietenie, ne exprimăm acordul de
plin pentru tot ce ati întreprins,
pentru modul strălucit în care ati
acționat in numele tării și ai poporu
lui rdrnân. Comuniștii, toti oamenii
muncii din județul Vrancea, dind
expresie înaltei recunoștințe pe care
o poartă conducătorului partiduldi și
tării, vă raportează, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că și-axi
îndeplinit inainte. de termen sarci
nile de plan la principalii indicatori
pe cele 11 luni ale anului, acționind
in continuare pentru consolidarea și
amplificarea rezultatelor bune ‘in in
dustrie, agricultură, investiții și in
celelalte sectoare de activitate.
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© Producția industrială din acest an —
cu peste 9 ia sută mai mare decît în 1980
© în primii doi ani ai actualului cincinal
au fost puse în funcțiune 212 capacități
și obiective economice © Măsuri efi
ciente pentru perfecționarea stilului și
metodelor de muncă ale organizațiilor de
partid, pentru intensificarea activității
\ politico-educative
într-o atmosferă de vibrant entuziasm șl de anga
jare comunistă, participanții la Conferința extraor
dinară a organizației județene de partid Constanța au
subliniat prin îndelungate ovații,salutul cald, revolu
ționar ce le-a fost adresat de conducerea partidului,
de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Transmițînd salutul, tovarășul GHEORGHE STOICA,
secretar al C.C. al P.C.R.. a subliniat faotul
că, desfășurat în pregătirea Conferinței Naționale a
partidului, eveniment care va deschide noi și impor
tante perspective în dezvoltarea economico-socială a
patriei, forumul comuniștilor constănteni are meni
rea de a analiza cu o înaltă responsabilitate. în sDirit
critic și autocritic, modul cum s-au înfăptuit pînă în
prezent hotăririle Congresului al XII-lea ; de aseme
nea, de a dezbate sarcinile ce revin organelor și or
ganizațiilor de partid în conducerea și unirea tuturor
energiilor creatoare, pentru realizarea unei noi cali
tăți în toate domeniile de activitate, -pentru accen
tuarea răspunderii și a spiritului revoluționar în ve
derea creșterii eficientei economice, a îndeplinirii
exemplare a tuturor indicatorilor planului, cu precă
dere a producției destinate exportului.
Darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Stoian,
prim-secretar al' comitetului județean de partid, a
înfățișat un cuprinzător tablou al realizărilor, rod al
activității pline de abnegație a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii : în primii doi ani ai'actualului
cincinal s-au realizat investiții în valoare de pește
30 miliarde lei, fiind puse în funcțiune 212 capacități
și obiective economice ; producția industrială va fi
la sfîrșitul acestui an cu peste 9 la sută mai mare
față de 1989 ; s-au economisit 9 700 tone metal și
peste 140 000 tone combustibil convențional ; au fost
date in folosință aproape 17 000 apartamente. Oprindu-se asupra unor neajunsuri și neîmpliniri în peri
oada analizată, darea de seamă a evidențiat îndato
ririle organizațiilor de partid de a acționa ferm, cu
spirit revoluționar, pentru perfecționarea întregii ac
tivități economice.
Dezbaterile din conferință au exprimat hotărîrea
unanimă a participanților de a răspunde prin fapte
vibrantelor îndemnuri cuprinse' In salutul adresat de
secretarul general al partidului, angajîndu-se să ac
ționeze pentru ridicarea pe o treaptă superioară a
activității organizațiilor de partid, înlăturarea nea
junsurilor analizate și obținerea unor rezultate mai
bune m toate unitățile, la fiecare loc de muncă. Infățișînd preocupările comuniștilor din organizațiile
de partid pe care le reprezintă, tovarășii Gheorghe Dimoiu, directorul Șantierului naval Constanța, Vasile Io
nel, director general al Centralei Canal Dunăre — Ma
rea Neagră, Ion Martinescu, maistru la întreprinderea
de rețele electrice, Constanța Rotărescu, secretar al co
mitetului de partid de la Combinatul de îngrășăminte
chimice Năvodari, au făcut numeroase propuneri con
crete privind sporirea producției fizice și îndeplinirea
riguroasă a planului la export, accentuarea laturilor
calitative ale activității din industrie, construcții și
transporturi.
Punînd în evidență marele potențial al agriculturii
dobrogene, care a aniversat recent 25 de ani de la
cooperativizare, o serie de vorbitori — printre care
tovarășii Nicolae Bratu, mecanizator la S.M.A. Castelu, Florica Oglan, cooperatoare la C.A.P. Comana,
Dumitru Anghelina, director general al direcției agri
cole județene — au arătat că, în ansamblu, produc-,
țiile obținute nu reflectă întru totul resursele exis
tente în această ramură de bază a economiei
județului și s-au angajat să antreneze pe toți
lucrătorii de pe ogoare pentru a obține în anul vii
tor, in medie, 5 000 kg grîu. 5 500 kg orz, 10 000 kg
porumb la hectar, precum și rezultate _ substanțial
sporite la producțiile de carne, lapte, lină, ouă,
Sintetizînd preocupările și propunerile prezentate
în cadrul dezbaterilor, conferința a adoptat un cu
prinzător program de măsuri și a aprobat mandatul
încredințat delegaților aleși pentțu Conferința Națio
nală a partidului.
„în numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii constănțcni — se spune
în telegrama adresată C.C. AL P.C.R.,
TOVARĂȘULUI nicolae ceaușescu
— conferința organizației' județene dă o
înaltă apreciere contribuției inestimabile
pe care o aduceți dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe secretar general,
la fundamentarea științifică a principiilor,
obiectivelor și direcțiilor de acțiune ale
partidului și statului, pentru asigurarea
dezvoltării si modernizării forțelor de pro
ducție, perfecționării relațiilor sociale și
formării omului nou, pentru continua as
censiune a societății românești pe calea
socialismului si comunismului. Vă rapor
tăm, mult stimate tovarășe secretar gene. ral, că in cele 10 luni ale anului, oamenii
' muncii din județul Constanța au obținut
suplimentar o producție netă în valoare
de 112 milioane lei, în condițiile reduce
rii cheltuielilor materiale cu 332 milioane
Iei, concretizate în 2 800 tone metal, peste
38 mii tone combustibil convențional, au
realizat investiții în valoare de peste 15
miliarde lei. Ne angajăm să muncim cu
abnegație și dăruire revoluționară, îm
preună cu întregul nostru popor, pentru
înfăptuirea neabătută a hotărîrilor ce vor
fi adoptate de Conferința Națională a
partidului".

COVASNA
® In ultimii trei ani — o creștere cu 2,6
miliarde lei a fondurilor fixe © Asigura
rea temeiurilor economice ale egalității
în drepturi © Deplină aprobare a poli
ticii interne și externe a partidului și
statului nostru ,

»
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Participanții la conferință au primit cu vie Însu
flețire salutul călduros, revoluționar adresat de
conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, exprimlnd, prin îndelungate și puternice
aplauze, adeziunea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Covasna, fără deosebire de
naționalitate, la întreaga politică internă și externă
a partidului și statului nostru. Salutul a fost trans
mis de tovarășul PETRU ENACHE, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., care a insistat, în cuvîntul său, asu
pra răspunderii organelor și organizațiilor de partid
in vederea îndeplinirii sarcinilor din industrie și În
făptuirii noii revoluții agrare, a ridicării eficienței,
sporirii productivității muncii, realizării, in condiții
de înaltă calitate, a producției destinate exportului,
pregătirii corespunzătoare a premiselor pentru înde
plinirea exemoîară a prevederilor de plan pe anul
viitor. Vorbitorul s-a referit, de asemenea, la nece
sitatea perfecționării activității politico-ideologice și
cultural-educative de formare a omului nou, pentru
creșterea conștiinței revoluționare a oamenilor
munc:i.
în spiritul ideilor înnoitoare formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în Expunerea ia Plenara lărgită
a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c., darea de seamă,
prezentată de tovarășul Ștefan Rab, prim-secretar al
comitetului județean de nartid, a înfățișat rezulta
tele însemnate obținute de oamenii muncii din județ
— români, maghiari și de alte naționalități — sub
conducerea organizațiilor de partid, în dezvoltarea
industriei, agriculturii, in alte domenii ale activității
sociale. Fondurile fixe au sporit cu 2,6 miliarde lei,
anul acesta producția industrială netă este cu 24 la
sută mai mare decit în 1980, livrările pentru export

au crescut cu 34 la sută în raport cu 1981, au intrat
în exploatare 24 noi capacități industriale și agro
zootehnice, s-au mutat in locuințe noi aproape 6 000
de familii, problema locuințelor în județ fiind astfel,
practic, rezolvată. Darea de seamă a relevat .unele
neajunsuri din activitatea organelor și organizațiilor
de partid, a scos în evidență capacitatea colectivelor
de .oameni ai muncii de a-și îmbunătăți neîncetat ac
tivitatea, de a spori corUribuția județului la înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al XII-lea.
In cadrul dezbaterilor ce au urmat, numeroși vor
bitori, între care tovarășii Mârton Albert, secretar al
comitetului orășenesc de partid Tîrgu Secuiesc, Florescu Aurel Mircea, directorul întreprinderii de mașini-agregat și subansamble auto din Sfîntu Gheor
ghe, Dima Nicolae, secretar al comitetului de partid
de la întreprinderea minieră Căpeni — Baraolt, Drunek Zoltăn, directorul întreprinderii forestiere de
exploatare și transport Tîrgu Secuiesc, Szabo Iren,
secretar al comitetului de partid de la întreprinde
rea textilă „Oltul" din Sfîntu Gheorghe, Bokor Fe
renc, secretar al comitetului de partid de la între
prinderea de aparataj și motoare electrice din Sfîntu
Gheorghe, au scos în evidență efortul ce se depune
de organizațiile de partid pentru aplicarea in prac
tică a noului mecanism economico-financiar, pentru
reducerea consumurilor de materiale și de combus
tibil, crearea unei opinii de masă împotriva risipei
de orice fel, scăderea ponderii rebuturilor, ridicarea
parametrilor calitativi și creșterea competitivității
produselor la export ; ei au insistat asupra sarcinilor
ce revin fiecărui colectiv in vederea recuperării răminerilor în urmă șt înfăptuirii ritmice a sarcinilor
de plan. Din luările de cuvint ale tovarășilor Bagoly
Tibor, președintele C.A.P. Brateș, Maxim Maria, se
cretar al comitetului comunal de partid Dobirlău,
Wilman Iolanda, secretar al comitetului comunal de
partid Ozun, și ale altora au rezultat preocupările
organizațiilor de partid pentru a ridica producțiile
vegetale și animale la nivelul dotării tehnico-materiale a agriculturii.
Participanții au adoptat programul de măsuri, au
ales delegații și au aprobat mandatul încredințat
acestora Ia Conferința Națională a partidului.

In telegrama adresată C.C. AL P.C.R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
se arată, între altele: „Participanții la
conferință au fost unanimi în a sublinia
înalta apreciere de care se bucură și din
partea oamenilor muncii din Covasna
contribuția dumneavoastră hotăritoare Ia
elaborarea, fundamentarea și înfăptuirea
politicii interne și externe, revoluționare
a României socialiste, politică in care ce
tățenii patriei noastre, fie ei români, ma
ghiari sau de alte naționalități, iși văd
realizate propriile năzuințe și interese.
Lucrările conferinței au pus în evidență
faptul că, mobilizați de insuflețitoarele
dumneavoastră chemări, de sarcinile tra
sate cu ocazia vizitelor de lucru pe care
le-ați efectuat in județul nostru, oamenii
muncii de pe aceste meleaguri au obținut,
sub conducerea organelor și organizațiilor
de partid, realizări remarcabile in toate
domeniile activității economico-sociale.
Adresîndu-vă cele mal vii sentimente de
gratitudine pentru tot ceea ce faceți în
vederea înfloririi și dezvoltării acestor
meleaguri, a întregii țări, vă asigurăm,
mult stimate și iubite tovarășe secretar
general, că, muncind în unitate și frăție,
nu ne vom precupeți eforturile pentru în
deplinirea întocmai a hotărîrilor pe care
le va adopta Conferința Națională a parti
dului".

DOLJ
9 Ponderea produselor noi și moderni
zate — peste 32 la sută din valoareg
producției-marfâ industriale ® Peste 70
la sută din populația județului locuiește
în case noi ® Perfecționarea activității
organizațiilor de partid - cerință a
înfăptuirii noii calități
In deschiderea conferinței extraordinare a organi
zației județene de partid Dolj, din partea conducerii
partidului, a secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu personal, a fost transmis comuniș
tilor. tuturor oamenilor muncii din județ un cald
salut revoluționar de către tovarășul GHEORGHE
OPREA, membru al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. în continuare, vorbitorul a subliniat că,
desfășurîndu-se cu puțin timp înaintea Conferinței
Naționale a partidului, eveniment de excepțională în
semnătate în viata partidului și a țării, conferința
județeană este chemată să analizeze modul in care
acționează organele și organizațiile de partid pentru
îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XII-lea al
partidului, să adopte cele mai eficiente măsuri pentru
creșterea și modernizarea, producției, îndeplinirea
exemplară a sarcinilor 4a export, realizarea unei efi
ciente economice superioare in toate domeniile de
activitate.
Darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Radu,
prim-secretar al comitetului județean de partid,
făcînd o trecere în revistă a succeselor obținute de
organele și organizațiile de partid, de comuniști, de
toți oamenii mupeii din industrie, agricultură și din
celelalte sectoare, a evidențiat, între altele, faptul că
ponderea produselor noi și modernizate se ridică în
prezent la peste 32 la sută din valoarea producțieimarfă Industriale, că de la începutul actualului cin
cinal au fost introduse în fabricație peste 150 noi
tipuri de mașini, utilaje, instalații și aparate. De ase
menea, prin eforturi proprii și în colaborare cu alte
întreprinderi și institute de specialitate au fost asi
milate peste 850 repere, subansamble. piese de
schimb și alte materiale, sporind astfel contribuția
județului la diminuarea efortului valutar al țării.
S-au dat în folosință, de la începutul cincinalului.
8 460 apartamente : în prezent, peste 70 la sută din
populația județului locuiește in case noi. Relevînd că
prevederile de plan la o serie de indicatori nu au
fost realizate integral, darea de seamă a analizat pe
larg, intr-un profund spirit critic și autocritic, defi
cientele existente în activitatea unor întreprinderi,
măsurile ce se impun pentru perfecționarea activită
ții organizațiilor de partid, cerință esențială a înfăp
tuirii noii calități în toate domeniile de activitate.
în cuvintul lor. tovarășii Costică Chițimia. primsecretar al Comitetului municipal de partid Craiova,
Cristei Bădescu. directorul Trustului de construcții
Dolj, Ileana Georgescu, secretarul comitetului de
partid de la Combinatul chimic Craiova. Constantin
Udrea. directorul întreprinderii „Electroputere" Cra
iova, și alții au înfățișat conferinței preocupările co
muniștilor din organizațiile de partid din care fac
parte, ale organelor de conducere colectivă pen
tru creșterea producției industriale și a nivelu
lui calitativ al produselor, pentru impulsionarea
lucrărilor de investiții, îndeosebi la capacitățile
de producție menite să asigure creșterea bazei
de materii- prime și resurse energetice a țării,
reducerea importurilor. Alți participanți la dezbateri,
între care tovarășii Nicolae Drăguleasa. președintele
consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist
Murgaș, Ion Mitrică. președintele C.A.P. Amărăștii
de Jos. Petre Baniță, directorul Stațiunii centrale de
cercetări pentru cultura plantelor pe nisipuri din
Dăbuleni, subliniind rolul pe care îl are agricultura
județului în înfăptuirea programului de autoconducere și autoaprovizionare teritorială, la constituirea
fondului centralizat al statului, au arătat că este ne
cesar să se întreprindă măsuri energice în vederea
bunei organizări a producției și a muncii in fiecare
unitate agricolă, folosirii depline, eficiente a pămîntului, a sistemelor de irigații și a îngrășămintelor,
pentru ridicarea pregătirii profesionale a tuturor
lucrătorilor din aceste unități.
Conferința a adoptat un cuprinzător program de
măsuri și a aprobat mandatul delegaților aleși la
Conferința Națională a partidului.

In telegrama adresată C.C. AL P.C.R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
se spune, între altele : „Dînd cimp larg
de afirmare activității politico-organizatorice, acțiunilor și inițiativelor muncito
rești menite să pună in valoare cît mai
eficient resursele materiale și umane de
care dispunem, vă raportăm, mult stimate
tovarășe secretar general, că in prezent
industria și agricultura Doljului, celelalte
domenii de activitate sint racordate cu

mal mare exigență șî fermitate la efortul
general al propășirii țării, pentru îndepli
nirea planului eeonomico-social în profil
teritorial, lichidarea neajunsurilor, recu
perarea restantelor și încheierea cu rezul
tate cît mai mari a anului 1982, pregătirea
temeinică a producției viitoare.
Exprimindu-vă, și cu acest prilej, recu
noștința noastră fierbinte pentru sprijinul
dumneavoastră permanent, pentru tot ce
ați făcut și faceți pentru înflorirea conti
nuă a Doljului și țării, pentru neobosita
și prestigioasa afirmare a României socia
liste in lume, vă asigurăm, mult iubite to
varășe secretar general, că vom depune
toate eforturile pentru a ne îndeplini în
tocmai sarcinile și angajamentele asu
mate, pentru a spori contribuția județului
Ia înălțarea patriei noastre libere și demne
pe noi trepte de progres și bunăstare".

GIURGIU
• Volumul de investiții din acest cinci
nal — de peste 20,7 miliarde lei — asigură
^dezvoltarea puternică a județului • Agri
cultura are mari posibilități de creștere
a producției, de realizare a progra
mului de autoaprovizionare teritorială
• Preocupări pentru adaptarea muncii
politico-educative la noile cerințe ale
producției
într-o atmosferă entuziastă, participanții la confe
rința organizației județene au primit cu vii aplauze
salutul revoluționar adresat din partea conducerii
partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal,
comuniștilor, tuturor oamenilor muncii de pe aceste
meleaguri — salut transmis de tovarășul MIU
DOBRESCU. membru supleant al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. în continuare, s-a
subliniat că în centrul dezbaterilor conferinței trebuie
să se situeze analiza aprofundată a activității des
fășurate de organele și organizațiile de partid pentru
traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al
XII-lea. pentru îndeplinirea exemplară a planului pe
acest an. pentru realizarea sarcinilor la export, re
ducerea consumurilor de energie si combustibil,
pentru pregătirea temeinică a producției anului 1983.
De asemenea, a fost reliefată necesitatea analizării
temeinice a problemelor dezvoltării agriculturii jude
țului. punîndu-se un accent deosebit' pe creșterea
producției vegetale și animale. îndeplinirea sarcini
lor de livrare la fondul de stat, realizarea programu
lui de autoaprovizionare.
Darea de seamă prezentată de tovarășul Vasile
Mușat, prim-secretar al comitetului județean de
partid, a făcut o analiză concretă a rezulta
telor obținute în producția industrială și agricolă. în
dezvoltarea socială a județului. Vastul program de in
vestiții de care beneficiază județul în acest cincinal,
însumind peste 20,7 miliarde lei. s-a materializat în
noi capacități de producție în industriile chimică,
constructoare de mașini și alimentară.- Ca urmare,
în 1982 județul realizează în numai 53 de zile pro
ducția industrială care s-a obținut în întregul an
1965. Rezultate pozitive s-au obtinut în 1982 și în mul
te unități ale agriculturii. Astfel, valoarea producției
globale agricole este de 4.1 miliarde lei — cu 16,4 la
sută mai mare decit cea realizată în 1980. In acest an
s-au obținut 762 C00 tone cereale, față de ,635 000 tone
în 1980. livrările la fondul de stat au crescut în me
die, anual, cu 35 000 tone cereale, 25 000 tone sfeclă de
zahăr și 3 000 tone de legume.
Dezbaterile din conferință au evidențiat preocupările
organelor și organizațiilor de partid pentru ridicarea pe
o treaptă superioară a întregii activități economice a
întreprinderilor. Tovarășii Aurel' Brașov, directorul
Schelei de extracție Cartojani. Aurora Cune. secre
tar al comitetului de partid de Ia țesătoria ..Dună
reană", Ștefan Manea, directorul general al Combi
natului chimic Giurgiu, Stelian Iancu. directorul
Șantierului naval Giurgiu, au subliniat pe larg mă
gurile care se întreprind pentru folosirea cu eficientă
maximă a materiilor prime și materialelor, a utila
jelor și a timpului de lucru, au arătat ce rezerve
există pentru folosirea rațională a resurselor energe
tice. Alți vorbitori, printre care tovarăși! fon Slujitoru, inginer-șef la C.A.P. Călugăreni. Nicolae Boerescu, secretar al comitetului comunal de partid
Letca Nouă, Teodor Palincaș, director adjunct la în
treprinderea de sere ..30 Decerpbrie". Gheorghe Nitu.
director general al direcției generale agricole, abordind problemele dezvoltării agriculturii, au eviden
țiat că in județul Giurgiu există mari rezerve pen
tru sporirea producției agricole. Ele pot si trebuie
să fie pe deplin puse în valoare prin respectarea
întocmai a tehnologiilor, asigurarea densității opti
me. folosirea mal bună a îngrășămintelor, organiza
rea temeinică a producției și a muncii. In domeniul
muncii politico-educative s-a evidențiat că a crescut
preocuparea organizațiilor de partid si de masă pen
tru diversificarea formelor si activităților politicoeducative care■ vizează ridicarea nivelului de con
știință. subliniindu-se necesitatea ca organele si or
ganizațiile de partid să-și perfecționeze în con
tinuare întreaga activitate în acest domeniu. în spi
ritul cerințelor Plenarei C.’C. al P.C.R. din 1—2
iunie a.c.
Conferința a adoptat programul de măsuri, a ales
delegații la ‘Conferința Națională a partidului și a
aprobat mandatul încredințat acestora pentru forumul
comuniștilor.

In telegrama adresată C.C. al P.C.R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
se arată : „Organizația județeană de partid
Giurgiu și-a analizat activitatea consacra
tă înfăptuirii sarcinilor ce-i revin din do
cumentele istorice ale Congresului al
XII-lea al P.C.R., avind drept far călăuzi
tor strălucita expunere prezentată de
dumneavoastră, mult stimate tovarășe
secretar general. Ia Plenara lărgită a Co
mitetului Central al partidului din 1—2
iunie a.c. Vă raportăm că, acționind în
spiritul exigențelor formulate de dumnea
voastră, oamenii muncii din industria ju
dețului Giurgiu, conduși de organele și
organizațiile de partid, au obținut, in pe
rioada care a trecut de la începutul anu
lui, un spor de 485 milioane lei la producția-marfă, comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut. Eforturile lucrăto
rilor ogoarelor, prin folosirea mai bună a
bazei tehnico-materiale, au avut ca rezul
tat creșterea în acest an a valorii produc
ției globale agricole cu 16,4 ia sută față
de cea obținută la sfîrșitul cincinalului
trecut. Pregătind temeinic producția anu
lui viitor, ne angajăm să facem totul pen
tru ca fiecare unitate să lucreze cu în
treaga capacitate. Nu vom precupeți nici
un efort pentru creșterea producției agri
cole vegetale și zootehnice".

HUNEDOARA
• In acest an, peste prevederi ia ex
port produse in valoare de 29 milioane
lei • Prioritate înfăptuirii sarcinilor de
dezvoltare a bazei de materii prime și
resurse energetice ® O nouă calitate și
in activitatea politico-organizatorică
Participanții la conferința extraordinară a organi
zației județene de partid și-au manifestat. într-o
impresionantă unanimitate, prin îndelungi aplauze,
adinca dragoste și .profunda prețuire față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul transmiterii
salutului ce le-a fost adresat lor, tuturor oamenilor
muncii de pe aceste meleaguri, în numele conducerii
partidului, al secretarului său general, de tovarășul
NICOLAE CONSTANTIN, membru al Comitetului
Politic Executiv ai C.C. al P.C.R. In lumina sarcini
lor stabilite la Congresul al XII-lea al partidului, a

ideilor de excepțională Însemnătate teoretică și prac
tică cuprinse in Expunerea programatică prezentată
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a
C.C. a! P.C.R. din 1—2 iunie a.c., s-a cerut comu
niștilor, oamenilor muncii hunedoreni să acționeze
cu fermitate revoluționară pentru înfăptuirea sarci
nilor economice și, in mod deosebit, de a asigura
ritmic și integral cantitățile de mâterii prime și alte
produse necesare economiei naționale, de a reduce
substanțial consumurile materiale și energetice, de
a ridica eficiența întregii activități productive.
Darea de seamă prezentată de tovarășul Radu
Bălan, prim-secretar al comitetului județean de partid,
a analizat, in spirit critic și autocritic, activitatea
desfășurată de comuniști, de organele și organizațiile
de partid, de colectivele de oameni ai muncii pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce au revenit județului din
hotăririle Congresului al XII-lea al partidului, din pla
nul pe periojida care a trecut din actualul cincinal. Sub
liniind că bunele rezultate obținute în acest an în
diferite domenii ale activității economice — printre
care realizarea peste prevederi la export a unor
produse în valoare de 29 milioane lei — se cer in
continuare amplificate, darea de seamă a insistat
asupra neajunsurilor care au făcut ca la unii indica
tori planul să nu fie îndeplinit și a măsurilor politico-organizatorice care se impun a fi adoptate pen
tru înfăptuirea riguroasă a prevederilor de plan la
producția fizică și, mai ales, pentru realizarea pro
ducției de cărbune, metal și energie electrică. Au
fost prezentate acțiunile ce trebuie să fie întreprinse
în continuare pentru ridicarea eficienței întregii acti
vități politico-organizatorlce și educative, Îmbunătă
țirea calității muncii șl a vieții, formarea omului nou,
participant conștient la opera de construcție socialistă
în patria noastră.
Participanții lă dezbateri, printre care minerii
Constantin Popa, de la întreprinderea minieră Lupeni,
și Teodor Feier, de la întreprinderea minieră
Barza, Viorel Faur, prim-secretar al Comitetului
municipal Petroșani al P.C.R., Iacob’ Topliceanu,
secretar al comitetului de partid de la Combinatul
siderurgic Hunedoara, Ieronim Rusan, directorul în
treprinderii „Electrocentra'le" Deva, și Ionel Hodorog,
maistru, secretarul comitetului de partid ‘de la com
binatul siderurgic „Victoria" Călan, au insistat asupra
necesității organizării mai eficiente a producției și
a muncii, întăririi ordinii și disciplinei, folosirii cu
randament superior a utilajelor și instalațiilor din
dotare. Dezbaterile au scos in evidență, de asemenea,
faptul că în agricultura județului trebuie puse mai
bine în valoare potențialul productiv al zootehniei
și resursele existente in unitățile agricole pentru în
făptuirea programului da autoaprovizionare teri
torială.
Stăruind asupra cerinței îmbunătățirii conținutului
muncii politico-ideologice și cultural-educative, nu
meroși vorbitori, printre care tovarășii Maria Mitro
fan, secretar al comitetului județean de partid, Con
stantin Diaconescu, maistru la întreprinderea de
construcții siderurgice Hunedoara, Erou al Muncii
Socialiste, Nicolae Andronache, inspector general al
inspectoratului școlar județean, Eugenia Lazăr, se
cretar al comitetului comunal de partid Dobra, au
făcut propuneri pentru stimularea aplicării în pro
ducție a inițiativelor valoroase de muncă și educație,
generalizarea experienței pozitive, respectarea nor
melor eticii și echității socialiste, pentru creșterea
conștiinței socialiste a tuturor oamenilor muncii.
Participanții au adoptat un cuprinzător program me
măsuri, au ales delegații la Conferința Națională a
partidului și le-au încredințat mandatul să aprobe
pe deplin documentele și hotăririle ce vor fi adop
tate.
In telegrama

adresată

C.C. al P.C.R.,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
de participanții la conferință, se arată :
„In aceste zile de puternică efervescență
politică, generată de apropierea Conferin
ței Naționale a partidului, gîndurile co
muniștilor, ale tuturor oamenilor muncii
hunedoreni se îndreaptă cu nețărmurită
dragoste și recunoștință către dumnea
voastră, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat,
personalitate proeminentă a vieții politice
internaționale? contemporane. Vedem in
documentele ce vor fi supuse dezbaterii și
aprobării înaltului forum al comuniștilor
țării, elaborate din inițiativa și sub ednducerea dumneavoastră nemijlocită, grija
statornică pe care o manifestați pentru
viitorul luminos al României socialiste,
pentru bunăstarea generală a poporului
nostru. Angajindu-ne să nu precupețim
nici un efort în îndeplinirea exemplară a
sarcinilor economice, politice și sociale ce
ne revin, vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că orientările și
obiectivele ce vor fi jalonate la Confe
rința Națională a partidului, indicațiile
dumneavoastră vor sta Ia baza întregii
noastre activități viitoare".

IAȘI
• In ultimii trei ani — un volum de in
vestiții de peste 17 miliarde lei ® înde
plinirea și depășirea, pe zece luni din
acest an, a principalilor indicatori de
plan • Măsuri pentru creșterea forței de
influențare a acțiunilor politico-ideolo
gice și cultural-educative de masă
După ce a transmis conferinței un cald salut tovă
rășesc și revoluționar din partea conducerii partidu
lui, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, tovarășa LINA CIOBANU,
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., a arătat că, pornindu-se de la experiența
bună dobîndită și rezultatele obținute de colectivele
de muncă, de la obiectivele și sarcinile ce decurg din
documentele Congresului al XII-lea, participanții la
conferință au datoria să analizeze aprofundat și cu
înaltă responsabilitate comunistă posibilitățile de fo
losire a tuturor rezervelor interne în vederea îndepli
nirii exemplare a sarcinilor de plan pe acest an si pe
întregul cincinal, să pună un accent mai mare pe rea
lizarea sarcinilor la export, pe grăbirea terminării
tuturor investițiilor. Totodată, este necesar să se asi
gure temeinica pregătire a producției agricole, îneît
fiecare unitate să-și amplifice contribuția la fondul
centralizat al statului și la înfăptuirea programului
de autoconducere și autoaprovizionare teritorială, să
se înfâptuiscâ sarcinile de dezvoltare a tuturor loca
lităților județului, să se intensifice munca politică,
organizatorică și ideologică.
•
Darea de seamă .prezentată de tovarășul Leonard
Constantin, prim-secretar al comitetului județean de
partid, a reliefat faptul că în centrul programelor
și activității comuniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii ieșeni s-a situat dezvoltarea economică a județu
lui și, în acest cadru, dezvoltarea industriei, a cărei
producție a fost in anul 1981 cu 14.2 la sută mai
mare față de anul 1979. în ultimii trei ani s-a realizat
un volum de investiții de peste 17 miliarde lei. între
caracteristicile care definesc această perioadă se în
scriu îmbunătățirea repartiției teritoriale, evidențiată
de creșterea producției industriale a celorlalte locali
tăți din județ cu 44,5 la sută, și a structurii de ramu
ră. Pe zece luni din acest an au fost îndepliniți si
depășiți principalii indicatori ai planului anual de
producție. Au fost, de asemenea, analizate o seamă
de neîmpliniri din activitatea organizațiilor de partid
și au fost conturate căile de acțiune pentru mobili
zarea întregului potențial tehnic și uman.
Participanții la conferință au realizat un rodnic
schimb de experiență, au evidențiat inițiative utile,
pentru realizarea unei calități noi. superioare. în în
treaga activitate economică și politico-educativă. To
varășii Mihai Miron, maistru, secretarul comitetului
de partid de la întreprinderea de materiale de con
strucții, Vasile Mutu. directorul Combinatului de uti
laj greu. Petre Lăcătușu. muncitor, secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea mecanică ..Nicolina", Mihai Gaflțanu, rectorul Institutului politehnic,
ca și alți vorbitori au prezentat preocupările colecti
velor din care fac parte in vederea utilizării inten
sive a capacităților de producție, a implicării mai pu
ternice a cercetării științifice în introducerea progre
sului tehnic și îmbunătățirea calității produselor. Re
levînd diferentele de producție agricolă de la un sec
tor la altul, deși cu condiții asemănătoare, tovarășii
Petre Dascălu, președintele C.A.P. Țigănași, Constan

tin Șalaru, președintele C.A.P. Bivolari, Florin Gâdea,
secretar al comitetului comunal de partid Ruginoasa.
au arătat că organizațiile de partid, cadrele de con
ducere și specialiștii din agricultură au posibilități
numeroase pentru a acționa mai ferm pentru mai
buna organizare a producției și a muncii, pentru va
lorificarea deplină a fondului funciar, pentru obți
nerea de recolte bogate chiar în condiții climatice
mai puțin favorabile. Alți participanți la dezbateri au
examinat modul in care se acționează, pentru trans
punerea în viață a hotărîrilor Plenarei lărgite a C.C.
al P.C.R. din 1—2 iunie 1982. pentru îmbunătățirea
sistematică a activității politico-educative, amplifica
rea procesului de formare și dezvoltare a conștiinței
noi. socialiste, a omului nou.
Participanții la conferință au aprobat în unanimi
tate un program amplu, concret de măsuri și au ales
delegații care au primit mandatul să reprezinte or
ganizația județeană Iași la Conferința Națională a
partidului.
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In încheierea lucrărilor, conferința Ju
dețeană a adoptat o telegramă adresată
C.C AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE
CEAUȘESCU, în care se spune : „Abor• dînd din perspectiva principialității co
muniste neajunsurile și răminerile în
urmă înregistrate în unele unități in rea
lizarea sarcinilor de plan, în organizarea
producției și a muncii, în finalizarea in
vestițiilor, participanții la conferință au
adoptat un cuprinzător program de măsuri
a cărui înfăptuire asigură recuperarea
restanțelor și realizarea sarcinilor pe
1982 la producția industrială și netă, Ia
volumul investițiilor. Ia creșterea produc
tivității muncii și reducerea cheltuielilor,
cît și o temeinică pregătire a planului pe
1983 și pe întregul cincinal. Dînd expresie
voinței comuniștilor, a tuturor oamenilor I
muncii de pe cuprinsul județului Iași, de
legații și Invitații la conferință se anga
jează solemn, în fața conducerii partidu
lui, a dumneavoastră, mult stimate și iu- ’ ,
bite tovarășe secretar general, să acțione
ze fără preget pentru a cinsti prin fapte
demne de muncă și creație Conferința Na- !
țională a partidului".

OLT
® In anul 1982, producția industrială a
județului Olt se ridică la peste 25 ’mi
liarde lei, ceea ce reprezintă o creștere
de aproape 2 ori față de 1975 © Agri
cultura, prin rezultatele obținute in acest
an, se înscrie pe coordonatele noii re
voluții agrare
Comuniștii, toți participanții la conferința extra
ordinară a organizației județene de partid Olt au
primit cu deosebit interes și entuziasm salutul adre
sat din partea conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri înfloritoare
— salut transmis conferinței de tovarășul ION
DINCĂ, membru al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. în continuare, vorbitorul a arătat că
dezbaterile trebuie să facă o analiză aprofundată a
modului în care organele și organizațiile de partid
acționează pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea. S-a insistat asupra realizării integrale
în acest an a sarcinilor ce revin județului în industrie, agricultură, investiții, transporturi, circulat ia mărfurilor, In toate sectoarele vieții economice și sociale.
Făeîndu-se bilanțul realizărilor de la ultima conferință, în darea de seamă prezentată de tovarășul Va
sile Bărbulescu, prim-secretar al comitetului județean
de partid, s-a arătat că, prin'sprijinul permanent primit din partea conducerii partidului, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu personal. Oltul a cunoscut în ulti
mii ani o puternică dezvoltare, fiind astăzi un județ,
cu o industrie și cu o agricultură moderne, cu con
diții superioare de viață materială și social-culturală. Datorită volumului important de investiții de care
a beneficiat, numai în ultimii 3 ani în județul Olt au
fost puse in funcțiune peste 40 noi capacități de pro
ducție industrială și agricolă, s-au modernizat și extins cele existente, ceea ce a făcut ca valoarea pro-..
ducției industriale să ajungă în acest an la peste 25
miliarde lei. Realizări importante s-au obținut și in
domeniul creșterii nivelului de trai al populației prin
construirea a peste 7 500 de apartamente și asigura
rea unei puternice baze tehnico-materiale -pentru în
vățăminte cultură și sănătate. Au fost analizate, de
asemenea, in spirit critic și autocritic, neîmpllnirile care mai există în unele sectoare de producție,
in munca organelor și organizațiilor de partid. în or
ganizarea muncii, gospodărirea materiilor prime și
energiei. îndeplinirea programelor stabilite pqntru
dezvoltarea județului, în întărirea ordinii și d'.cipllnei în muncă.
' •
Intr-un spirit concret, de lucru, s-au desfășurat șl
dezbaterile. Tovarășul Ion Cîrstoiu. directorul I.O.B.
Balș, a prezentat conferinței măsurile întreprinse —
pe baza indicațiilor date de secretarul general al
partidului — pentru modernizarea și folosirea depli
nă a capacităților de producție existente. Tovarășul
Alexandru Orzață. directorul întreprinderii de alu
miniu Slatina, mare consumatoare de energie elec
trică, a Înfățișat preocupările colectivului pe care-1
conduce pentru încadrarea în normele de consum,
pentru reducerea consumului de energie și combus
tibil. Evidențiind succesele ce s-au obținut in acest
an în agricultură, tovarășii Tudor Dănacu, președin
tele C.A.P. Cezieni, Ioana Mateică. președintele
C.A.P. Gostavățu. Ion Florea. directorul S.M.A. Vi
șina, și alții au subliniat totodată marile posibilități
ale păminturilor din cîmpiile Dunării și Oltului,
din Cărbunaru și Boianu. pentru ca județul să de
vină in cel mai scurt timp o zonă cu producții de
vîrf în agricultura țârii. S-a evidențiat în acest sens
faptul că în această perioadă se desfășoară ample lu
crări pentru pregătirea recoltei1’anului viitor. Tova
rășii Sevastian Popa, maistru, secretarul comitetului
de partid de la I.P.A. Slatina, Radu Barbu, primsecretar al Comitetului municipal de partid Slatina,
Gheorghe Mazilu, vicepreședinte al Comitetului ju
dețean pentru cultură și educație socialistă. Con
stantin Telescu. directorul I.A.S. Redea. Aneta Cio
can, directoarea Direcției sanitare județene, și alți
vorbitori s-au referit pe larg la înfăptuirea progra
melor de autoconducere. autogestiune și autoaprovi
zionare, la îmbunătățirea condițiilor edilitare și de
asistentă sanitară, la munca politico-educativă și cultural-sportivă desfășurată in cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României" și al „Daciadei".
Conferința a adoptat un .cuprinzător program de
măsuri, a ales delegații și Ie-a încredințat mandatul
pe care-1 au de îndeplinit la marele forum al comu
niștilor români.
în încheiere, participanții Ia conferință
au adresat o telegramă C.C. al P.C.R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
în care se spune : „Participanții la con
ferința extraordinară a organizației jude
țene exprimă, și cu acest prilej. în nu
mele comuniștilor, al tuturor locuitorilor
străvechilor meleaguri ale Oltului, inalia
apreciere și deplina adeziune la politica
internă și externă a partidului și statului
nostru, la elaborarea căreia rolul hotărilor
îi aveți dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. In cinstea Con
ferinței Naționale a partidului, oamenii
muncii, sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, au realizat pînă în
prezent suplimentar 8 900 tone aluminiu
și utilaje din aluminiu. 338 tone țevi din
aluminiu, I 193 km cabluri nearmate, ma
șini, utilaje agricole și instaiajii în va
loare de 10,5 milioane lei. Rezultate bune
s-au obținut și in agricultură, îndeosebi la
9 cultura griului, unde producția medie la
ha a fost depășită cu 327 kg, obtinindu-se
cea mai mare producție din istoria aces
tor meleaguri.
Știind că avem resurse mult mai mari,
vă asigurăm, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general, că organizația de
partid a județului Olt va face totul pen
tru a pune în valoare superior aceste po
sibilități spre binele și propășirea scum
pei noastre patrii".
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

ZIUA

NAȚIONALĂ A

STATULUI BARBADOS

Secretar general al Partidului Comunist Român
Dragă tovarășe,
Vă mulțumesc sincer pentru telegrama dumneavoastră de felicitare cu
prilejul alegerii mele ca secretar general al Partidului Comunist din Spania.
Folosesc acest prilej pentru a vă exprima convingerea mea și a parti
dului meu că bunele relații dintre Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist din Spania vor continua in spiritul tradițional de profundă prietenie,
solidaritate și colaborare pe baza obiectivelor noastre comune — pacea, in
dependența. democrația și socialismul.
Cu salutări frățești,

9
A

GERARDO IGLESIAS

Alteței Sale Șeic JABER
AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Emirul statului Kuweit

Președintele Republicii Socialiste România

Părăsind teritoriul Kuweitului, după scurta vizită de
prietenie pe pămîntul țării dumneavoastră, doresc să vă
mulțumesc, și pe această cale, pentru ospitalitatea de care
ne-am bucurat și să vă adresez, incă o dată, calde urări
de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate
pentru poporul kuweitian prieten.
îmi exprim convingerea că noua noastră întilnire. con
vorbirile pe care le-am avut și înțelegerile la care am
ajuns vor da fin impuls și mai puternic relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre România și Kuweit in interesul
și spre folosul reciproc al țărilor și popoarelor noastre,
al cauzei păcii și, colaborării internaționale.

Am primit cu bucurie mesajul dumneavoastră de rămas
bun și. la rîndul meu. vă exprim caldele noastre senti
mente de prietenie. A fost. într-adevăr. o plăcere pentru
noi toți să vă avem ca distinși oaspeți pe dumneavoastră,
pe distinsa dumneavoastră soție și membrii delegației.
Vizita dumneavoastră reprezintă o contribuție efectivă
la întărirea relațiilor de prietenie și cooperare dintre
România și Kuweit.
Vă rog să primiți. Excelentă, salutările noastre cordiale,
dorindu-vă o călătorie plăcută.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

JABER AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH
’

Emirul Kuweitului

COMUNICAT COMUN
In perioada 27—28 noiembrie 1982,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu. a efectuat o vizită oficială
de prietenie în Kuweit, la invitația
emirului statului Kuweit, Alteța Sa
șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber AlSabah.
în timpul vizitei. înalții oaspeți ro
mâni s-au bucurat de o primire
cordială, expresie a sentimentelor de
prietenie și a foarte bunelor relații
‘existente între Republica Socialistă
România și statul Kuweit.
între președintele Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu. și
emirul statului Kuweit, șeicul Jaber
AI-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. au
avut, loc convorbiri care s-au desfă
șurat într-o atmosferă de prietenie și
înțelegere reciprocă. Cei doi șefi de
stat au efectuat un cuprinzător
schimb de vederi asupra stadiului
actual și perspectivelor raporturilor
dintre cele două țări, precum și în
legătură cu unele probleme actuale
ale situației internaționale.
în timpul convorbirilor cei doi șefi
de stat au exprimat satisfacția față
de dezvoltarea continuă a relațiilor
bilaterale și au apreciat importanța
continuării eforturilor menite să
impulsioneze raporturile bilaterale în
diverse domenii ale cooperării, spre
binele .celor două țări și popoare.
Cei doi șefi de stat au trecut In
revistă succesele înregistrate pe linia
relațiilor economice între cele două
țări și au remarcat cu satisfacție dez
voltarea continuă a cooperării în do
meniile comercial, economic și teh
nic. Ei au apreciat că există posibi
lități multiple ce pot fi utilizate pen
tru aprofundarea relațiilor în diverse
sectoare de activitate. îndeosebi in
cel economic, precum și pentru ex
tinderea și diversificarea legăturilor
științifice, culturale și pe linie de invătămint.
In acest context si în scopul
impulsionării dezvoltării raporturilor
bilaterale și al urmăririi modului de
aplioafe a înțelegerilor convenite în
cursul întîlnirilor la înalt nivel, s-a
hotărît să fie convocată, la o dată cît
mai apropiată. Comisia mixtă guver
namentală de cooperare economică și
tehnică.
Cele două părți au exprimat
profunda lor îngrijorare fată de de
teriorarea situației internaționale și
de încordarea deosebită la care s-a
ajuns în lume, ce generează noi pe
ricole pentru pacea și securitatea
mondială, inclusiv pericolul izbucni
rii unui nou război mondial. Cei doi
șefi de stat au fost de acord că men
ținerea păcii mondiale constituie una
dintre cele mai importante probleme
ce confruntă omenirea și au subli
niat. încă o dată, necesitatea conti
nuării tuturor eforturilor destinate
consolidării securității mondiale și
păcii, diminuării tensiunii interna
ționale. opririi cursei înarmărilor,
indecis >i în domeniul armelor nu-

cleare. precum și al altor mijloace
de distrugere in masă. Ei au subli
niat. de asemenea, necesitatea lichi
dării colonialismului și a tuturor for
melor de discriminare rasială.
Cei doi șefi de stat și-au exprimat
profunda convingere că relațiile in
ternaționale trebuie să se fundamen
teze pe principiile respectului re
ciproc. al egalității în drepturi,
neamestecului în treburile interne,
renunțării la folosirea forței și ame
nințarea cu forța precum și al res
pectului suveranității, independenței
naționale și integrității teritoriale.
Cele două părți s-au pronunțat în
favoarea unui dialog serios între na
țiuni în domeniul dezarmării, pentru
adoptarea de măsuri concrete si efec
tive. pentru înghețarea și reducerea
bugetelor militare, retragerea forțelor
armate in limitele granițelor națio
nale. desființarea bazelor militare și
a blocurilor militare opuse. Ei s-au
exorimat pentru rezolvarea, exclusiv
prin mijloace oolitice. pe calea trata
tivelor. cu Darticioarea tuturor părți
lor interesate, a tuturor problemelor
internaționale si au subliniat, îjn acest
context, importanta întăririi rolului
O.N.U. in soluționarea problemelor
mondiale.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
Alteța Sa șeicul Jaber Al-Ahmad AlJaber Al-Sabah au evidențiat impor
tanța contribuției pe care statele eu
ropene o pot aduce la îmbunătățirea
situației internaționale și au relevat,
din nou, necesitatea intensificării
eforturilor euroDene în realizarea
păcii și securității pe continentul eurooean. în acest context, președin
tele Republicii Socialiste România,
■ Nicolae Ceaușescu. a evidențiat preo
cupările României ca reuniunea de la
Madrid să se încheie cu rezultate po
zitive, să conducă la convocarea unei
conferințe pentru încredere și dezar
mare pe continent, să continue pro
cesul început in capitala Finlandei.
Cele două părți au constatat
cu deosebită îngrijorare deteriorarea situației în
_ Orientul
______ Mij,
lociu ca urmare a politicii agresive
și expansioniste a Israelului împo
triva popoarelor și statelor arabe și
a încercărilor israeliene de a anexa
teritoriile arabe ocupate. Cele două
părți au reafirmat că o soluție globa
lă, durabilă și justă a problemei
Orientului Mijlociu poate avea la
bază numai realizarea drepturilor
naționale inalienabile ale poporului
palestinian, inclusiv a dreptului său
Ia autodeterminare și la întemeierea
propriului stat național independent,
retragerea totală a Israelului din te
ritoriile arabe ocupate în 1967, incltlsiv Ierusalimul de est.
în acest context, cele două părți au
reafirmat sprijinul lor acordat O.E.P.,
singurul reprezentant legitim al po
porului palestinian, și necesitatea ca
O.E.P. să participe la toate eforturile
dedicate soluționării situației din
Orientul Mijlociu și rezolvării pro
blemei poporului palestinian.

Partea kuweitiană a exprimat apre
cierea față de poziția și ajutorul
acordat de România cauzei arabe.
Cele două părți au condamnat ac
țiunile agresive israeliene împotriva
Libanului și încercările repetate de
amestec în treburile interne ale acestui stat, măsurile militare împo
triva populației. Părțile au reafirmat
sprijinul lor pentru instaurarea, sub
conducerea autorităților legale, a pă
cii și stabilității în Liban, asigurarea
securității, suveranității teritoriale și
uhității acestei țări.
Cele două părți au subliniat că asi
gurarea păcii și securității în Golf
constituie o problemă care este "de
competența statelor din zonă, fără
nici un amestec din afară.
Exprimîndu-și profunda îngrijorare
in legătură cu continuarea conflictu
lui militar dintre Irak și Iran, părțile
consideră că trebuie să se facă totul
pentru a se ajunge Ia soluționarea pe
Cale pașnică a acestei probleme. Ele
au salutat inițiativele care pot con
tribui la reinstaurarea păcii și bune
lor relații de vecinătate între cele
două țări și încetarea acestui conflict.
Ambele părți au subliniat necesita
tea aplicării urgente a declarației
O.N.U. privind transformarea Ocea
nului Indian intr-o zonă a păcii. Ele
au exprimat încrederea că crearea
unor zone fără arme nucleare ar
constitui o contribuție majoră Ia de
clanșarea unui proces efectiv de
dezarmare, in primul rînd nucleară.
Trecînd în revistă situația econo
mică internațională, cele două părți
au evidențiat importanța ridicării rit
mului de creștere economică a state
lor în curs de dezvoltare și au sub
liniat necesitatea depunerii unor
eforturi mai susținute pentru trece' rea la măsuri eficace, urgente. îndebsebi în vederea convocării unei
conferințe internaționale a țărilor în
curs de dezvoltare, la cel mai înalt
nivel, consacrată armonizării poziții
lor lor în negocierile cu statele dez
voltate, pentru a instaura o nouă or
dine economică internațională bazată
pe dreptate, democrație, egalitate și
asigurarea suveranității tuturor sta
telor asupra resurselor lor naturale.
Președintele Republicii Socialiste
România și emirul statului Kuweit
au exprimat satisfacția față de rezul
tatele noului dialog la nivel înalt,
convingerea că vizita va contribui la
dezvoltarea și consolidarea relațiilor
de prietenie și cooperare spre binOle
ambelor țări.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășa Elena Ceaușescu au
mulțumit» cordial poporului și condu
cătorilor kuweitieni pentru primirea
călduroasă de care s-au bucurat și au
adresat emirului statului Kuweit in
vitația de a efectua o vizită oficială
de prietenie în Republica Socialistă
România. Invitația a fost acceptată
cu plăcere.

Intr-o telegramă adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele. Republicii Socia
liste România. Uniunea Tineretului
Comunist și Uniunea Asociațiilor
Studenților Comuniști din România
raportează că în cinstea Conferinței
Naționale a partidului au indeplinit
integral planul de muncă patriotică
pe acest an. realizînd unele obiecti
ve de investiții în șantierele tinere
tului. lucrări de producție, cerceta
re. proiectare, in agricultură și sil
vicultură. edilitar-gospodăresti și de
recuperare a materialelor refolosibile. in valoare totală de. peste 13,2
miliarde lei. asigurînd autofinanțarea
activităților de muncă și politico-^
educative pe care le desfășoară.
Pornind de la volumul sarcinilor
ce vor fi cuprinse în Planul national
unic de dezvoltare economico-socială
a României pe anul 1983 — se spune
în telegramă — Uniunea Tineretului
Comunist și Uniunea Asociațiilor
Studenților Comuniști din România,
toate organele și organizațiile U.T.C.
si A.S.C. își vor intensifica întreaga

activitate de muncă si politico-educativă pentru creșterea contribuției
tinerei generații la realizarea sarci
nilor din planul de stat. Astfel, in
anul 1983. Uniunea Tineretului Co
munist si Uniunea Asociațiilor Stu-s
dentilor Comuniști din România vor
realiza lucrări de investiții in șantie
rele tineretului, de Droductie. cerce
tare si proiectare. în agricultură și
silvicultură, edilitar-gospodărești și
de recuperare a materialelor refolosibile în valoare totală de peste 15
miliarde lei, respectiv cu 13 la sută
mai mult decit în acest an.
Vă asigurăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu — se
arată in încheierea telegramei — că
Uniunea Tineretului Comunist și
Uniunea Asociațiilor Studenților Comunisti din România. întreaga gene
rație tînără se vor situa în primele
rînduri pentru îndeplinirea obiective
lor de dezvoltare economico-socială
a tării, adueîndu-și astfel contribuția
la progresul și prosperitatea scumpei
noastre patrii. Republica Socialistă
România.
(Agerpres)
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PROGRAMUL 1
ii,oo Telex
11,05 Profiluri școlare. „Foarte bine" la
pregătirea profesională
11,25 Roman foileton ; „Docherii". Epi
sodul 5
>
11,55 Album coral
12,10 în intimpinarea Conferinței Națio
nale a partidului șl a celei de-a
35-a aniversări a proclamării Re
publicii
12,30 Tezaur folcloric
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Viața școlii

Timp de cinci zile (23—28 noiem
brie a.c.) noua și moderna sală a
sporturilor, „Dacia", din municipiul
Buzău a găzduit unul dintre cele
mai puternice turnee europene anua
le de handbal, dotat cu „Trofeul Carpați". La actuala ediție a turneului
au fost prezente echipe din : U.R.S.S.
(fostă campioană olimpică și actuală
campioană mondială). R. D. Germa
nă (campioana olimpică a ultimei
ediții), Polonia (bronz la Mondialele
’82) și Ungaria, plus reprezentativa
României, cîștigătoare de patru ori a
titlului suprem, la care s-a adăugat
echipa „B" a țării noastre.
După ce ani Ia rînd a constituit o
pepinieră de jucători, antrenori și

arbitri pentru handbalul românesc
(amintim doar citeva nume : Cornel
Penu, Oprea Vlase, Romeolamandi,
Traian Ene, Constantin Căpățină),
Buzăul s-a dovedit acum a fi o excelentă gazdă pentru această prestigioasă
competiție. Că la
Buzău
handbalul este la el acasă o dove
dește și faptul că zilnic sala „Dacia"
a fost arhiplină, publicul local fiind
mare amator de sport. în general, și
de handbal în special. Se cuvine să
menționăm, totodată, că eforturile
organizatorilor — care, cu sprijinul
organelor locale de partid și de stat,
au asigurat condiții ireproșabile de
legațiilor prezente la competiție, pen
tru buna desfășurare a antrenamen-

telor și meciurilor oficiale — au fost
elogiate de către toți oaspeții.
Cea de-a 21-a ediție a turneului a
fost plină de surprize, pronosticurile
specialiștilor și ale suporterilor fiind
răsturnate de multe ori doar în
citeva minute. Este cazul partidelor
U.R.S.S. — Ungaria (28—28), Româ
nia — Polonia (23—23) și U.R.S.S. —
România (21—18). după ce handbaliștii noștri conduceau cu 13—8 în
minutul 37 !
Clasamentul final a fost, in ordine:
U.R.SiS.; România, Polonia. R D.
Germană, Ungaria, România
~
„B‘.
Alte' trofee : cel mai bun jucător —
portarul W. Schmidt (R. D. Germană) ; cel mai eficace jucător — Vă
sile Stingă (România), 58 de goluri ;
trofeul „fair-play" — echipa „B‘.‘ a
României.

Stelian CHIPER

corespondentul

„Scinteii"

Sărbătorirea unei noi aniversări a Zilei naționale a Barbadosului îmi
oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele poporului român și al meu
personal, felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de progres și’
prosperitate poporului din Barbados.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

*
Vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru amabilele dumneavoastră
survolării
teritoriului Republicii Arabe Siriene
urări transmise cu prilejul
și vă adresez, la rîndul meu, cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, de progres și prosperitate continuă poporului român prieten.
Exprim, totodată, convingerea noastră că relațiile de prietenie și coope
rare dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare, spre binele și în in
teresul reciproc ai celor două popoare ale noastre.

TELEGRAMĂ
Cu prilejul Zilei naționale a Bar
badosului, primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România,
Constantin Dăscălescu, a trimis pri
mului ministru al acestei țări,

HAFEZ AL ASSAD

Întilnire la Consiliul Central al U.G.S.R.
Luni dimineața, la Consiliul Central
al U.G.S.R. a avut loc o întilnire in
tre o delegație a U.G.S.R.. condusă de
tovarășul Nicolae Constantin, membru
al Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al P.C.R.. președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R.. și
o delegație a Federației Sindicatelor
Libere din R.D. Germană (F.D.G.B.).
condusă de tovarășul Harry Tișch.
membru al Biroului Politic al Comitetului Central al P.S.U.G.. președintele Consiliului Central al F.D.G.B.,
care efectuează o vizită de prietenie
și schimb de experiență în tara noas
tră la invitația Consiliului Central al
U.G.S.R.
Cu acest prilej s-a exprimat satis
facția pentru bunele relații de priete
nie statornicite între țările si po
poarele noastre, relații care au cunos
cut o continuă amplificare si diverși-

ficare. în spiritul înțelegerilor conve
nite cu prilejul convorbirilor dintre
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich
Honecker.
In cadrul întrevederii s-a efectuat
un schimb de informații asupra preo
cupărilor și sarcinilor sindicatelor din
cele două țări in etapa actuală, pre
cum și asupra unor aspecte ale si
tuației din mișcarea sindicală interna
țională. De ambele părți s-a exprimat
dorința dezvoltării și întăririi' ne mai
departe a bunelor legături de priete
nie si colaborare dintre sindicatele
din Republica Socialistă România si
R.D. Germană. în interesul oamenilor
muncii din cele două tari, al cauzei
socialismului și păcii în lume.
La convorbiri a participat Siegfried
Bock, ambasadorul R. D. Germane
I
la București. z
(Agerpres)

s

La invitația Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, luni
după-amiază au sosit în Capitală, în
tr-o vizită prietenească, tovarășii
Gyorgy Aczel, membru al Biroului
Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U.,
și Varkonyi Peter, secretar al C.C. al
P.M.S.U.

La sosire, pe aeroportul Otopenl,
oaspeții au fost intîmpinați de to
varășii Miu Dobrescu și Petru
Enache, membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv, secretari ai
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
A fost prezent Barity Miklos, amba
sadorul Ungariei la București.

Recepție cu prilejul sărbătorii naționale a R.P.S. Albania
stat la Ministerul Comerțului Exte
Cu prilejul celei de-a 70-a ani
rior și Cooperării Economice Interna
versări de la proclamarea indepen
ționale. Constantin Oancea. adjunct al
denței și a celei de-a 38-a aniversări
ministrului afacerilor externe. Iosif
de la eliberarea patriei si triumful
Tripșa. secretar de stat la Ministerul
revoluției populare — sărbătoarea na
Educației si învățămintului. repre
țională a Republicii Populare Socia
zentanți ai altor ministere si institu
liste Albania — ambasadorul acestei
ții centrale, oameni de artă și culțări la București. Jordan Pani, „a
, tură, ziariști.
oferit, luni, o recepție.
Au luat parte șefi de misiuni diAu participat Vasile Pungan, mi,.coupe____
mlomatice acreditați în tara noastră,
_______________
. nistrul comerțului
exterior si
rării’economice internatiopâl'ș. .Ajle-,„',..,ițiembri ăi corpului diplomatic,
xandru Roșu, ■ ministru secretar de
(Agerpres)

Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, a primit luni pe
Salah-Bey Anisse, noul ambasador
extraordinar și pleninotențiar al Re
publicii Algeriene Democratice și
Populare în Republica Socialistă
România. în legătură cu apropiata
prezentare a scrisorilor de acreditare.

★

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, a primit luni pe
Hugo Jativa Ortiz, noul ambasador
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Eclaador in Republica Socia
listă România, în legătură cu apro
piata prezentare a 'scrisorilor de
acreditare.

P.C.R.,

tovarășului

Nicolae

Ceaușescu, se arată că toate, colec
tivele de muncă din industria jude
țului, sub conducerea organelor și
organizațiilor de partid, se angajează
să depună eforturi susținute pentru
realizarea exemplară a sarcinilor de
plan Ia toți indicatorii pe acest an
și pe întregul cincinal, pentru a con
tribui in tot mai mare măsură la
înflorirea multilaterală a scumpei
noastre patrii — Republica Socialistă
România.
16.30
16.40
17,25
17,50
18,00
20,00
20.30
20.40
20,55
21,15

Tragerea de amortizare ADAS
Clubul tineretului
Cabinet profesional
1001 de seri
închiderea programului
Telejurnal
Actualitatea economică
Pe aripile dansului
Ancheta TV
Teatru TV : „Zorii unirii" de Mir
cea Bradu, Dumitru Chirilă. Prima
parte
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurna!
20,30 Salonul TV al artelor plastice
21,10 Mic dicționar de operă și balet.
Litera „G“ (III)
22,00 Telejurnal

• SPORT ® SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT
Handbal masculin
„TROFEUL CARPAȚI44 DE LA BUZĂU

BRIDGETOWN

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Oamenii muncii din județul Alba au realizat
planul de export pe anul 1982
Oamenii muncii din economia ju
dețului Alba raportează că „în
cinstea Conferinței Naționale a par
tidului și a celei de-a 35-a aniversări
a proclamării Republicii au realizat,
cu 33 de zile mai devreme, planul
pe 1982 la export, preliminind livra
rea pînă la sfirșitul anului a unui
volum' suplimentar de mărfuri in
valoare de 320 milioane lei. concreti
zat în mașini-unelte, produse sodice,
hîrtie, sare, porțelan menaj, încăl
țăminte, -tricotajd și altele.
In telegrama adresată 1 C.C. al

Guvernatorul general al Barbadosului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Luni, tovarășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, a primit
pe Zvi Brosh. noul ambasador ex
traordinar- și plenipotențiar al Israe
lului în Republica Socialistă Româ
nia. în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor de acreditare.
★

Prin‘decret prezidențial, tovarășul
Ștefan Constantinescu a fost numit
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Suedia. în locul tovarășului
Teodor Vasiliu.
(Agerpres)
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Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor
Studenților Comuniști din România au îndeplinit integral
planul de muncă patriotică pe acest an

Excelenței Sale
Domnului DEIGHTON LISLE HARCOURT WARD

în cîteva rînduri
® La Benghazi s-a disputat intîlnirea internațională amicală de fotbal
dintre selecționata de tineret a Româ
niei și reprezentativa Libiei. Partida
s-a încheiat cu scorul de 1—0 (0—0)
în favoarea fotbaliștilor români, prin
golul marcat de Popescu in minutul
85. Revanșa va avea loc miercuri la
Tripoli.
© Intr-un meci internațional ami
cal desfășurat la Varșovia, echipa
masculină de baschet Steaua București a învins cu scorul de 95—90
(35—45) formația locală Legia. Prin
cipalii realizatori ai echipei române
au fost Florin Ermurache (30 puncte)
și Roman Opșitaru (21 puncte).
In partida revanșă, disputată tot la
Varșovia, gazdele au obținut victoria
la limită, cu scorul de 89—88 (după
prelungiri).

A apărut
„REVISTA
GĂRZILOR
PATRIOTICE44
nr. 2/1982

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 30
noiembrie, ora 20, și 3 decembrie, ora
20. în țară : Vremea se va răci treptat,
începind din nord-estul țării. Cerul ,va
fi variabil, cu înnorări mai accentuate
unde vor
in jumătatea de sud a țării,
.
cădea ploi slabe și burnițe. In rest, pre
cipitații izolate care'vor fi și sub formă
de lapoviță și ninsoare. Vintul va sufla
slab, pină la moderat, cu Intensificări
locale în sudul și estul țării. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 6 șl plus 4 grade, mai coborîte în
nordul și centrul țării, iar cele maxime
între 2 și 12 grade, mai ridicate în regiunile vestice la începutul intervalului,
Local, în primele Zile se va produce
ceață.

cinema
• Secvențe: SCALA (11 03 72) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 2.1,15, EXCEL
SIOR (65 49 45) - 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
® Gala filmului iugoslav „Prietenii" :
STUDIO (59 53 15) - 19.
© Rămin cu tine: VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, MOÎ1ERN (23 71 01)
— 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20,15.
0 Concurs: GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
,
© Cine Iubește
șl lasă :
BUZEȘTI
(50 43 58) - 15,30; 17.30; 19,30.
S Pădurea nebună : LIRA
(31 71 71)
— 15,30: 18; 20.
0 Aștcplind un tren : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) - 15.30: 18: 20.
© Prea tineri pentru riduri : VOLGA
<79 71 26) - 9; 11,15; 13,30;
------- —
15.45; 18;
20,15.
0 întilnlrea : MUNCA (21 50 97) — 15;
17.15; 19.30.
O Femeia din Ursa Mare : PROGRE
SUL <23 94 10) - 16; 18; 20.
®
Slujbă
temporară :
FESTIVAL
<15 63 84) - 9; 11: 13; 15: 17: 19.
ffl Ordin : nu deschideți focul : CEN
TRAL (14 12 24)
— 9 ; 11,15;
13,30;
15,45: 18; 20.
O Teheran >43 : UNION (13 49 04)
—
— 9.30; 13; 16 : 19.
*
© Așchiuță - 9; 10.45; 12.30; 14.15: 16;
Soțui Ideal
- 17.45; 19.45 :
DOINA
(16 35 38).
©
Insula
Hortlța :
FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.

Poporul din Bar
bados sărbătorește azi
implinirea a 16 ani de
la proclamarea independenței.
Insulă situată în extțemitatea răsăriteană
a Antilelor Mici. Bar
bados iși trage nume
le de la palmierii stu
foși de pe coastele orientale. care le-au aoărut ca ..țărmuri bărboase" primilor navi
gatori europeni sosiți
oe acele meleaguri.
După patru secole și
jumătate de dominație
colonială. Barbados a
dobîndit. in 1961. auto
nomia internă, iar la

John Michael Geoffrey Manningham
Adams, o telegramă in care se spune:
adresez calde felicitări și cele mai
bune urări dumneavoastră, guvernu
lui și poporului din Barbados.

30 noiembrie 1966 și-a
Intre România și
indepenproclamat
Barbados au fost sta
dența.
bilite. in urmă cu cinci
Cu 280 000 locuitori ani. relații diplomati
pe o suprafață de 431
ce. corespunzător ‘do
kilometri pătrati. Bar-, rinței celor două țări
bados este una din ță . de a dezvolta colabo
rile cu cea mai mare
rarea pe multiple pla
densitate a populației.
nuri. acest curs înscriEconomia statului se
indu-se ca o contribu
bazează în principal
pe producția trestiei
ție la afirmarea prin
de zahăr si pe turism,
cipiilor noi de relații
In ultimii ani. au fost
între state, indiferent
create premise pentru
de orînduire. dimen
diversificarea econo- siuni sau potential, la
miei, in special prin ■statornicirea unei mai
construirea unor oechitabile ordini eco
biective industriale. în nomice si politice mon
diferite ramuri.
diale.

Adunare consacrată „Zilei internaționale
de solidaritate cu poporul palestinian"
In Capitală a avut loc. luni, o
adunare consacrată „Zilei internațio
nale de solidaritate cu poporul pa
lestinian". organizată de Institutul
român pentru relațiile culturale cu
străinătatea și Liga română de prie
tenie cu popoarele din Asia si
Africa.
Cuvintul de deschidere a fost rostit
de Nestor Ignat, membru al Comite
tului de conducere al Ligii române
de prietenie cu popoarele din Asia
si Africa.
A luat apoi cuvintul Mihai Burcă,
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste. După ce a subliniat
condițiile in care are loc anul acesta
marcarea „Zilei internaționale de so
lidaritate cu poporul palestinian",
vorbitorul a arătat că. potrivit con
cepției României socialiste, a pre
ședintelui ei. Nicolae Ceaușescu. tre
buie să se facă totul pentru solu
tionarea problemelor litigioase din
diferite zone ale lumii numai
tratativelor.
si numai pe calea
___
_________
In concordanță cu politica sa externă
de pace și colaborare cu* toate țările
Si popoarele lumii, politică ce izvo
răște din adîncul ființei poporului ro
mân, Republica Socialistă România
acționează neabătut și ferm pentru
oprirea creșterii încordării și tensiu
nii din viața internațională, pentru
trecerea cit mai rapidă la soluționa
rea tuturor conflictelor și diferende
lor ne calea politică, a negocierilor.
In acest context, a spus vorbitorul.
România se pronunță consecvent
pentru soluționarea pașnică a proble
melor din Orientul Mijlociu, pentru
instaurarea în această zonă a unei
păci globale, juste și durabile, pe
baza retragerii Israelului din teritoriile arabe ocupate in 1967. inclusiv
din Ierusalimul arab, a rezolvării
problemei poporului palestinian prin
realizarea dreptului său la autodeter
minare și constituirea unui stat pa
lestinian independent, a garantării
independenței și securității tuturor
statelor din zonă.
După ce a relevat semnificația me
sajului adresat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, președintelui ce
lei de-a 37-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor Uni
te și secretarului general al O.N.U.
cu prilejul „Zilei internaționale de
solidaritate cu poporul palestinian",
vorbitorul a arătat că între Partidul
Comunist Român. Republica Socialis
tă România și Organizația pentru
Eliberarea Palestinei. între popoarele
român și palestinian s-au statornicit
relații de prietenie, colaborare și so
lidaritate activă, care continuă să se
adîncească și să se diversifice. P.C.R..
Republica Socialistă România, perso
nal tovarășul Nicolae Ceaușescu — a
subliniat el — desfășoară o susținută
activitate in favoarea cauzei juste a
noporului palestinian, acordindu-i în
tregul sprijin politic, diplomatic, mo
ral și material. Problema găsirii de
soluții în vederea reglementării si
tuației poporului palestinian consti
tuie un subiect central în convorbirile
la cel mai înalt nivel, o mărturie
grăitoare in acest sens fiind si recen
tele vizite ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu în Pakistan. Indonezia,
Singapore. Malayezia și Kuweit.
Consemnarea în documentele poli
tice convenite a necesității regle
mentării situației poporului palesti® Dacă al o Inimă care bate : COTROCENI (49 48 43) — 15,30; 17,45; 20.
© In arșița nopții : SALA MICA A
PALATULUI — 17.15; 20.
@ Duel pe autostradă; Corupție pe
autostradă : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII <75 77 20) - 18.
© Citeva zile din viața lui Oblomov :
FLOREASCA (33 29 71) - 9; 12; 16: 19.
PATRIA (11 86 25) e Zbor mortal: -------s; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Papilion : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
0; 12,30; 16; 19.15, TOMIS (2149 46)
9; 12,30; 16; 19,15.
Străbătind
Parisul
’
:
"'
CAPITOL
0
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Șeriful din
Tennessee :
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15;
13,30g
..
17,45; 20, FLAMURA (85 77 12)
11; 13,15; 15,30; 17.45: 20.
O Anna celor o mie de zile : FAVORIT (54 31 70)
*9; 12,15;
* “ "
16,30;
‘
19,30;
GLORIA (47“ 46 73) - 9; 12; 16; 19.15.
@ De la 9 la
5 : TIMPURI
NOI
(15 61 10) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
0 Nimic nou pe frontul de
Vest :
FEROVIAR‘ (50 51 40)
9: 11.45: 14.30;
17,15; 20, AURORA (35 04 66) - 9: 12:
16; 19.
@ Sphinx : DACIA (50 35 94)
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
® Jandarmul se însoară : MELODIA
(12 06 88) - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
©
Piedone
africanul :
COSMOS
(27 54 95) - 9;, 11,30; 14; 117,30;
19.45.
ARTA (21 31 86) — 9; 11,30); 14; 16,30;
19.15.
O I se spunea „Buldozerul*4 !
GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20.
© Provocarea dragonului î VIITORUL

nian se inscrie in cadrul sprijinului
larg, consecvent. pe care România
socialistă il dă poporului prieten pa
lestinian. Numeroasele intilniri și
convorbiri dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășul Yasser Arafat,
președintele Comitetului Executiv al
O.E.P., reprezintă momente de o deo
sebită rezonanță in cronica relați
ilor de prietenie și conlucrare dintre
popoarele român și palestinian.
Luind cuvintul, Abdel Salam Dajani. directorul Centrului de infor
mare al O.N.U. pentru România, a
relevat preocuparea constantă pe
care țara noastră, tovarășul Nicolae
Ceaușescu au acordat-o probleme
lor din Orientul' Mijlociu, poziția
activă, constructivă față de rezolva
rea justă și trainică a problemelor
din această zonă, prin realizarea unei
păci globale și durabile, prin înfăp
tuirea drepturilor legitime și națio
nale ale poporului palestinian.
Vorbitorul a dat apoi citire Me
sajului secretarului general al Orga
nizației Națiunilor Unite, Javier
Perez de Cuellar, cu ocazia „Zilei ■
internaționale de solidaritate cu po
porul palestinian". în care se expri
mă speranța că toate guvernele și
părțile interesate vor face eforturi
noi și'hotărîte pentru a progresa pe
calea rezolvării juste și durabile a
problemei palestiniene, cit și a altor
aspecte ale conflictului din Orientul
Mijlociu.
în continuare a luat cuvintul
Khaled El-Sheikh, reprezentantul
permanent la București al Organi-'
zației pentru Eliberarea Palestinei,
care a adresat Partidului Comunist
Român, guvernului țării noastre,
personal tovarășului Nicolae
Ceaușescu cele mai calde mulțumiri
și întreaga recunoștință pentru spri
jinul constant, material și moral, po
litic și diplomatic, pe care Republi
ca Socialistă România îl dă poporu
lui palestinian și cauzei sale drepte.
Poporul palestinian, a arătat el. dă
o înaltă prețuire eforturilor diplo
matice și politice ale președinte- '
lui Nicolae Ceaușescu în ve
derea instaurării unei păci drepte
durabile și globale în Orientul Mijlo
ciu, astfel incit poporul palestinian
să<?și poată edifica un stat indepen
dent, să-și exercite drepturile sale
naționale legitime. Salutăm legături
le puternice de solidaritate și priete
nie strînsă dintre poporul român și
poporul palestinian, dintre P.C.R.,
guvernul român și O.E.P., relații ale
căror baze trainice au fost puse de
președinții Nicolae Ceaușescu si Yas
ser Arafat. Vorbitorul și-a exprimat
convingerea că aceste raporturi se
vor consolida și dezvolta, în interesul
cauzei drepte a poporului palestinian,
al tuturor popoarelor din Orientul
Mijlociu, al păcii și securității inter
naționale.
La adunare au participat Gheorghe
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, activiști de partid și de •
stat, reprezentanți ai Consiliului
Central al U.G.S.R., C.C. al U.T.C„
U.A.S.C.R., Consiliului Național al
Femeilor, oameni ai muncii din În
treprinderi și instituții bucureștene.
Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră.
în încheierea adunării, a fost vizio
nat un film documentar ilustrînd as
pecte ale luptei poporului palesti
nian.
(Agerpres)
(11 48 03) — 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30.
© Bunul meu vecin Sam : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 12; 16; 19.
® Antonlu și Cleopatra : POPULAR
(35 15 17) — 12; 16; 19.
© Safari Express : FLACARA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30.-

teatr
• Teatrul
Național
(14 7171,
sala
Atelier) : Cartea tui Ioviță — 19.
© Radiotelevizlunea Română (str. Nu
ferilor, 14 68 00, Studioul 8) : Concer
tul formației „Quodiibet
Musicum".
Dirijor ; Aurelian Octav Popa — 19,30.
© Opera Română (13 18 57) ; Faust —
18.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu
Măgureanu,
14 75 46) :
Gin-Rummy — 19.
6> Teatrul
„Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru) : Idioata — 19.30; (sala Stu
dio) : Inele, cercei, beteală — 19.
• Teatrul Giulești
«sala
Majestic.
14 72 34) : Povestea unei iubiri — 19,30.
© Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase"
(sala Savoy. 15 56 78) : Vorba Iui Tă
nase — 19,30; (sala Victoria. 50 58 65);
Frumosul din pădurea zăpăcită
—
19,30.
O Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45) I
Relaxati-vă Ia revistă — 19.
©
Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : La izvor de dor și clntec
— 19.
® Circul București (11 01 20) : Zoocirc — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Teatrului „Ion Vasilescu") ; Punguța
cu doi bani — 10.

I

VIZITELE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN ȚĂRI ALE ASIEI
0 strălucită acțiune politică,

însemnătate

A

ia

afirmarea

o contribuție de mare

țelurilor

păcii,

înțelegerii

și cooperării internaționale
Timp de o săptămină, de-a lungul unui iti
nerar de mii de kilometri, întregul nostru po
por a însoțit cu inima și cu gindurife sale de
dragoste și recunoștință, cu sentimente de le
gitimă mindrie patriotică, pe secretarul gene
ral al palidului, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. in vizitele întreprinse,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in țări
prietene ale Asiei.
intreaga desfășurare a vizitelor în ceie cinci țări
asiatice se înscrie ca una din manifestările cele
mai strălucite ale politicii externe a României
socialiste, ale activității coniecyente a partidu
lui și statului nostru, a tovarășului Nicolae
Ceaușescu pentru înfăptuirea orientărilor stabi
lite de Congresul al Xll-lea privind extinderea
și aprofundarea relațiilor' cu țările în curs de
dezvoltare, cu toate statele lumii, ca o contri
buție de majoră îns.emnătote la promovarea cau
zei păcii, independenței si progresului în lume.
Bilanțul bogat al convorbirilor la nivel inalt
purtate în țările vizitate, înțelegerile și acordu
rile încheiate deschid largi perspective pentru
amoliffcarea conlucrării pe toate planurile — po
litic. economic, tehnico-științific și cultural - spre
binele și in folosul reciproc, coresounzător in
tereselor și năzuințelor popoarelor din toate ță
rile in curs de dezvoltare de a înainta pe ca
lea progresului și bunăstării.

In același timp, prin ideile politice și concluziile pe care le-a pus in evidență, prin po
zițiile afirmate in marile probleme ale contem
poraneității, cceastă nouă acțiune a politicii ex
terne românești se reliefează ca un eveniment
marcant al actualității internaționale. Desfășurindu-se intr-un moment de mare complexitate,
de puternică încordare in viața internațională,
vizitele au prilejuit reafirmarea poziției construc
tive a României in sprijinul intensificării efortu
rilor tuturor statelor și popoarelor lumii pentru
oprirea agravării situației mondiale, pentru în
făptuirea dezarmării, reluarea și consolidarea
cursului spre destindere, securitate și pace.
in ansamblul lor, țările vizitate sînt țări care
ou cunoscut o perioadă îndelungată dominația
și asuprirea străină si care sint angajate astăzi
in ample eforturi de dezvoltare. Pornind de la
realitatea agravării crizei mondiale, ale cărei
efecte sint cel mai greu resimțite de țările în
curs de dezvoltare, convorbirile purtate au pus
in lumină imperativul unor măsuri eficiente care
să ducă la lichidarea decalajelor economice, la
edificarea unei noi, ordini economice mondiale,
juste și echitabile, evidențiindu-se pregnant ce
rința întăririi unității de acțiune a acestor țări
pentru soluționarea problemelor dezvoltării in
conformitate cu interesele tuturor popoarelor.
De-a lungul întregului itinerar, poporul nostru
a fost martor - prin intermediul relatărilor pre-

sei, al transmisiunilor televiziunii - al manifes
tărilor de caldă prietenie, de inaltă stimă și
considerație cu care au fost intimpinați solii
României socialiste, fiind puse o dată mai mult
in relief respectul și prețuirea de care se bucură
in țările vizitate, ca dealtfel pretutindeni în lume,
secretarul general ol partidului nostru, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae_ Ceaușescu,
personalitate marcantă a lumii contemporane,
luptător neobosit pentru cauza păcii și indepen
denței popoarelor, pentru infăptuirea celor mai
nobile aspirații ale umanității. Toate acestea se
răsfrîng nemijlocit asupra renumeltil poporului
român, făcind să crească necontenit prețuirea
sa ca popor demn, liber și independent intre
popoarele lumii.
Alături în permanență, urmărind cu cel mai
viu interes intreaga desfășurare a vizitelor in cele
cinci țâri ale Asiei, poporul român îșl exprimă
din adîncul inimii - așa cum o arată in chip
grăitor telegramele și mesajele din toate col
țurile patriei — aprobarea deplină, entuziastă
față de rezultatele lor rodnice, dînd-totodată ex
presie adeziunii sale ferme la intreaga politică
internă și externă a partidului și statului, anga
jamentului solemn de a acționa neabătut- pen
tru transpunerea ei cu deplin - succes in viață,
spre b!nele întregii, noastre națiuni, pentru creș
terea continuă a prestigiului României in'lume.

Ample relatări și comentarii ale presei mondiale
Noua solie de pace șl orietenie a României socialiste, vizitele pe
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste Rorno. nia, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, le-a întreprins intr-o serie
de țăii din Asia a trezit un larg ecou Internațional, figurină la loc de
frunte in transmisiile agențiilor de presă, in paginile presei mondiale,
care, in relatările lor, au scos in evidență semnificația de largă rezo
nanță a acestor vizite, momentele principale ale unei acțiuni politice
ce exprimă dorința poporului nostru de a intări conlucrarea cu alte po
poare, de a contribui acdv la soluționarea marilor probleme ale lumii
contemporane.

AGENȚIA „REUTER" a informat
amplii in știri și comentarii despre _
vizitele oficiale de prietenie ale pre-,
ședintelui Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
reîiefind semnificația de mare inte
res pentru popoarele lumii a ansam
blului problemelor internaționale
abordate de șeful statului român cu
prilejul periplului. Său asiatic.
România și Malayezia, arată agen
ția Reuter, au subliniat că „dialogul
și negocierile reprezintă o modali
tate importantă pentru crearea unei
atmosfere- de 'încredere in lume, care
poate contribui la edificarea securi
tății și cooperării in Europa".
într-o amplă corespondență. AGENȚIA ..ASSOCIATED PRESS" re
levă : în ’toastul rostit la dineul oferit
de președintele Suharto, președintele
Nicolae Ceausescu a declarat : „De
osebirea de orinduire socială dintre
țările noastre nu trebuie să împie
dice dezvoltarea unei largi colabo
rări internaționale".
într-o amplă corespondență. AGEN'ȚÎA FRANCE PRESSE scrie :
„Problemele Orientului Mijlociu și
ale dezarmării s-au aflat in centrul
discursului rostit de președintele
Nicolae Ceaușescu la Singapore". „La
dineul oferit in onoarea sa de pre
ședintele Singaporelui. Devan Nair,
președintele Nicolae Ceaușescu a de
clarat : „Considerăm că este necesar
să se facă totul pentru o pace traini
că, globală, pentru soluționarea pro
blemei poporului palestinian pe baza
dreptului la autodeterminare și la
realizarea unui stat propriu indepen
dent. pentru asigurarea independen
ței și suveranității tuturor statelor
din zonă".
AGENȚIA „UNITED PRESS IN
TERNATIONAL" a informat, la rindul său. că in cadrul convorbirilor
dintre președintele Nicolae Ceaușescu
și primul ministru malayezian Datuk
Sri Mahathir M'oliarhad a fost discu
tată o problemă de mare interes pen
tru popoarele lumii cum este crearea
de zone ale păcii in Asia de Sud-Est
și in Balcani.. „Președintele Nicolae
Ceaușescu s-a pronunțat pentru re
tragerea armamentelor nucleare din
Europa și pentru interzicerea insta
lării acestor tipuri de arme". Româ
nia și Malayezia’. menționează agen
ția. au criticat, totodată „țările dez
voltate pentru moștenirea lăsată ță
rilor in curs de dezvoltare si s-a-u
pronunțat pentru sporirea eforturilor
in vederea înfăptuirii noii ordini eco
nomice internaționale".
Agenția sovietică T.A.S.S. a infor
mat despre diferitele etape ale vizi
telor. într-o amplă relatare din Ku
weit. agenția subliniază : O soluție
globală, durabilă și justă a problemei
Orientului Mijlociu poate avea la
bază numai realizarea drepturilor
național* inalienabile ale poporului
palestinian, inclusiv a dreptului său
Ia autodeterminare și’ Ia întemeierea
propriului stat național independent,
retragerea totală a Israelului din te
ritoriile arabe ocupate — se arată in
Comunicatul cu privire Ia vizita ofi
cială efectuată in Kuweit de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.
într-o corespondență din Kuala
Lumpur. AGENȚIA CHINA NOUA.
care a informat pe larg despre vi
zita oficială efectuată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elenă Ceaușescu, in Malayezia, relevă că in declarația comună
dată publicității la încheierea con
vorbirilor oficiale s-a exprimat pro
funda îngrijorare a celor două părți
în legătură cu escaladarea primejdi
oasă a cursei. înarmărilor și s-a fă
cut. un apel pentru dezarmare gene
rală. Declarația comună, relevă agenția, a menționat că o soluție de
pace durabilă in Orientul Mijlociu
nu* poate fi realizată decit pe baza
retragerii complete a Israelului din
teritoriile arabe ocupate In 1967 și
pe baza recunoașterii drepturilor po
porului palestinian la autodetermi
nare.

AGENȚIA CUBANEZĂ PRENSA
LATINA, informind despre vizitele
intr-o serie de țări asiatice făcute de
președintele Nicolae Ceaușescu, îm
preună eu tovarășa Elena Ceaușescu,
arată că au fost abordate cu acest
prilej atit aspecte privind relațiile
bilaterale, cit și o serie de. probleme
ale situației internaționale. In ca
drul convorbirilor româno-indoneziehe, scrie Prensa Latina, s-a procedat
la o așnplâ informare reciprocă așu-;
pra stadiului actual și perspectivelor
relațiilor bilaterale.
. AGENȚIA IRAKIANĂ I.N.A. arată
că, in cursul .vizitei sale in Pakistan,
■președintele
României,
Nicolae
Ceaușescu, s-a referit la acțiunile agresive ale Israelului in Liban, afirmînd că ele au dus la crearea unei
situații deosebit de complexe ; opinia
publică mondială s-a pronunțat pen
tru retragerea trupelor israeliene din
Liban și respectarea Independenței,
suveranității și integrității Libanului.
Președintele României consideră că
problemă Orientului Mijlociu poa
te fi rezolvată prin asigurarea
dreptului la autodeterminare al po
porului palestinian. Inclusiv la consti
tuirea unui stat palestinian indepen
dent. Ro'mâhia, a declarat, președin-

tele Ceaușescu, se pronunță in fa
dreaptă atenția întregii lumi și atunci
voarea organizării unei conferințe in
cind se află deasă, și atunci cind
pleacă in vizite de stat. Desigur, con
ternaționale cu participarea tuturor
vorbirile avute cu Alteța Sa. emirul,
celor interesați, inclusiv a palestinie
nilor, a O.E.P., in vederea soluțio
s-au referit Ia probleme generale.
nării problemei Orientului Mijlociu.
Dar este evident că .perpetuarea cri
zei din Orientul Mijlociu, ca și a
Ziarul sovietic „PRAVDA", refealtor setări coiiflictuale -au constituit
rindu-se Ia vizita oficială de priete
subiecte de analiză pentru cei doi
nie întreprinsă in Indonezia de to
varășul Nicolae Ceaușescu, președin
șefi de stat. Ceaușescu este 'omul in
care prietenii iși pun nădejde și care
tele Republicii Socialiste România.'
releva că in cursul convorbirilor cu
acționează pentru închegarea de noi
prietenii. Personalitatea si renumele
președintele Suharto au fost abordate
deosebite ale președintelui Ceaușescu
probleme ale dezvoltării relațiilor
emană din faptul că este un om de
bilaterale și probleme internaționale,
dialog international, un om politic de
în timpul vizitei — scrie ziarul — a
prim, rang. în tot ceea ce face.
fost semnat un acord de colaborare
economică, tehnică și științifică.
Ceaușescu exprimă o concepție pur
Toate ziarele de limbă arabă și en
românească. Și această apreciere este
gleză care apar in Kuweit și-au .con
.valabilă pentru cei ce poartă un dia
log politic, cu președintele. României.
centrat atenția asupra Comunicatuîtit
Umanismul politic al șefului statului
pomun dat publicității .la inchțiier.ea
Vizitei inalților soli ai poporultii ro
român-l-a -făcut să fie un om .realist,
respectat șl ascultat de toată lumea.
mân, difuzat integral de posturile de
De aici r rezultă și rolul deosebit’ pe .
radio și' televiziune^
care președiptele Nicolae Ceaușescu
Ample comentarii au fost, consacra
îl are și ii poațe avea in continuare
te personalității deosebite a președin
în problemele de fond ale Orientului
telui Nicolae Ceaușescu. apreciat ca
Mijlociu".
■ '
unul dintre marii oameni politici ai
. Același ziar reproduce o declarație
lumii contemporane, acțiunilor și ini
a ministrului de stat kuweitian pen
țiativelor sale, pe plan international.
tru problemele guvernului in legătu
La rubrica „Lumea azi", cunoscuta
ră cu conținutul discuțiilor dintre pre
publicație „AL ANBAA" inserează
un amplu articol, in care se sublinia
ședintele Nicolae Ceaușescu și emirul
statului Kuweit. Ziarul „AL-RAI
ză că poziția și activitatea șefului sta
tului român reprezintă un punct de ’ AL-AM" face, de asemenea, o retrospectivă asupra relațiilor bilaterale.
referință pentru toțițcei ce vor să
subliniind că cele două părți iși ex
pătrundă semnificația și profunzimea
unor evenimente internaționale.
primă satisfacția față de stadiul aces
tor raporturi, ele fiind, totodată, ho„Iată de ce considerăm, scrie auto
rul comentariului, Samir Attallah, că
tărite să susțină, pe toate căile, reali
vizita președintelui Nicolae Ceaușescu
zarea drepturilor legitime ale po
porului palestinian, făurirea unui
in Kuweit are o importantă deose
stat propriu, independent.
bită. Spre șeful statului român se ih-

Noi perspective pentru dezvoltarea
și consolidarea relațiilor de prietenie
și cooperare româno-kuweitiene
După Pakistan. Indonezia. Singapo
re și Malayezia — Kuweitul a fost
ultima etapă a unui amplu itinerar
politic, de-a lungul căruia secre
tarul general al partidului..președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. a dat o nouă și strălucită
expresie politicii de pace și înțele
gere a României socialiste, sentimen
telor de prietenie și dorinței poporu
lui român de extindere a conlucrării
cu popoarele țărilor vizitate.
Așteptată cu viu interes, vizita ofi
cială a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
împreună
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu, in Kuweit s-a desfășurat
in acea ambianță de caldă cordiali
tate, de stimă, prietenie și înțelegere
ce caracterizează de multi ani hu
mele raporturi româno-kuweitiene.
Este, cum se știe, pentru a doua oară
cind președintele României s-a aflat
in Kuweit ; prima intilnire la nive
lul cel mai inalt a avut loc in aceas
tă țară in 1976. fiind urmată de vizita
in țara noastră, cinci ani mai tirziu,
a emirului Kuweitului, șeicul Jaber
AI-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. însăși
această succesiune de intilniri și con
vorbiri la nivelul șefilor de stat ilus
trează cursul pozitiv, ascendent pe
care ii urmează relațiile dintre ță
rile și popoarele noastre, voința am
belor părți de a extinde conlucrarea
reciproc avantajoasă.
Este o apreciere pe deplin confir
mată de rezultatele rodnice ale con
vorbirilor oficiale dintre președintele
României și șeful statului kuweitian,
sintetizate in Comunicatul comun
dat publicității Ia încheierea vizitei.
Cuprinzătorul schimb de vederi
asupra stadiului actual și perspecti
velor raporturilor româno-kuweitiene
a oferit motive de îndreptățită satisfacție. Ca rezultat al ințelegerilor
anterioare, a avut loc o dezvoltare
continuă a cooperării in domeniile
comercial, economic și tehnic. Concluzia care s-a impus , din această
trecere in revistă a dramului narcurs este, aceea că există posibilități

multiple, oferite de" economiile celor
două țări, pentru aprofundarea con
lucrării in diferite sectoare de activi
tate. indeosebi in cel economic, pentru amplificarea cooperării in pro
ducție. Tot astfel j cum de ambele
părți există interesul și dorința de
extindere și diversificare a legături
lor științifice, culturale și pe linie
de invățămint.
Hotârirea adoptată cu prilejul con
vorbirilor oficiale de a se convoca
la o dată cit mai apropiată Comisia ■
mixtă guvernamentală de cooperare
economică și tehnică, organism că
ruia ii revine un rol important in
transpunerea in viață a înțelegerilor
convenite, demonstrează voința co
mună de a imprima un'caracter di
namic relațiilor româno-kuweitiene.
de a impulsiona conlucrarea multi
laterală, in interesul progresului am
belor țări și popoare.
Schimbul de păreri asupra vieții
internaționale a pus in evidentă profunda îngrijorare față de deteriora
rea situației, de sporirea re co rdării
in lume ca urmare a menținerii și
perpetuării unor focare de conflict in
diferite puncte ale globului, a ten
dințelor tot mai accentuate de intervenție și amestec in treburile altor
popoare, de recurgere la forță și la"
amenințarea cu forța —- toate acestea generînd serioase pericole la
adresa păcii și securității mondiale,
în aceste împrejurări, atit România,
cit și Kuweitul consideră că proble
ma fundamentală a zilelor noastre o
constituie menținerea păcii, ceea ce
implică intensificarea
eforturilor
destinate diminuării tensiunii, con
solidării securității și păcii in întrea
ga hune. Un obiectiv de mare în
semnătate în această direcție i! con
stituie stăvilirea cursei înarmărilor,
îndeosebi in domeniul armamentului
nuclear, trecerea la măsuri de dezar
mare.
Din însăși evoluția rodnică a rapor
turilor prietenești româno-kuweitiene
se degajă, ca o concluzie majoră,
reafirmată in cursul dialogului la
•

nivel înalt, necesitatea ca relațiile in
ternaționale să se fundamenteze pe
principiile deplinei egalități in drep- *
turi. respectului reciproc al indepen
denței, suveranității naționale și in
tegrității teritoriale, neamestecului in
treburile interne, renunțării ia forță
și Ia amenințarea cu forța — cheză
șia unei largi conlucrări intre na
țiuni.
Th mod firesc, in cadrul turului de
orizont asupra situației internaționa
le un loc important l-a ocunat exami
narea situației din Orientul Mijlo
ciu, poziția și inițiativele constructi
ve ale României, ale președintelui
Nipolae Ceaușescu in sprijinul in
staurării unei păci juste și durabile
in această regiune atit de greu în
cercată bucurindu-se de o ,inaltă apreciere in Kuweit, atragînd „admi
rația și stima lumii arabe, a întregii
comunități internaționale", pentru a
relua afirmația unui ziar kuweitian
în ajunul vizitei. Actualele convor
biri din Kuweit au avut Joc intr-un
moment de deteriorare a situației in
Orientul Mijlociu, ca urmare a acțiu
nilor agresive ale Israelului, a încer
cărilor sale de a anexa teritoriile
arabe ocupate. Cele două țări au
reafirmat și cu acest prilej necesita
tea unei soluționări globale, juste
și trainice a problemelor din această
regiune, pe baza retragerii totale a
Israelului din teritoriile arabe ocupa
te in 1967. a realizării drepturilor na
ționale inalienabile ale poporului pa
lestinian, inclusiv a dreptului său la
autodeterminare și la întemeierea
propriului stat național independent.
A fost reafirmat sprijinul consecvent
acordat de România și Kuweit -Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, singurul reprezentant legitim al
poporului palestinian, relevindu-se
necesitatea ca O.E.P. să participe la
toate eforturile dedicate soluționării
situației din Orientul Mijlociu și re
zolvării problemei poporului pales
tinian.
în același context, cele două țări au
condamnat acțiunile agresive ale Isl

Vizita delegației U.T. C.
în R.P. Congo
\
BRAZZAVILLE 29 (Agerpres). —
Delegația Uniunii Tineretului Comu
nist, condusă de tovarășul Pantelimon.
Găvănescu, prim-secretar al C.C. al
U.T.C., care Întreprinde o vizită in
Republica Populară Congo, a avut,
la Brazzaville, convorbiri cu Gabriel
Oba-Apounou, prim-secretar al C.C.
al Uniunii Tineretului Socialist Congolez (U.T.S.C.), cu reprezentanți ai
conducerii organizației congoleze de
tineret.
Cu acest prilej au fost relevate
raporturile de prietenie și fcolaborare
ce se dezvoltă intre U.T.C. și U.T.S.C.
în spiritul legăturilor dintre parti
dele și popoarele român și congolez,
pe baza înțelegerilor convenite la cel
mai inalt nivel.

„Situația din Orientul Mij
lociu nu poate fi reglemen
tată fără recunoașterea
drepturilor poporului
palestinian"
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).
Luni, cu ocazia „Zilei internaționa
le de ’ solidaritate cu poporul pa
lestinian", președintele Comitetului
O.N.U. pentru exercitarea .drepturi
lor inalienabile ale poporului pales
tinian, Massamba Sarre, a dat publi
cității o declarație în care relevă că
„nici o soluție a problemei Orientu
lui Mijlociu nu poate fi găsită fără
exercitarea de - către poporul pales
tinian a ■ dreptului său inalienabil la
un stat propriu independent. Eveni
mentele recente și tragediile care
le-au însoțit — continuă documen
tul — au conștientizat omenirea asu
pra necesității ca. pe de o parte, po• porului palestinian să i se permită
să-și exercite drepturile sale inalie
nabile in cadrul propriului său stat
independent,. iar pe de altă parte, ca
securitatea tuturor statelor din zonă
să fie garantată".

Un nou partid
politic în R.F.G.
BONN 29 (Agerpres). — Comitetul
de inițiativă „Socialiștii Democrați"
(D.S.) din Germania occidentală a
hotărit. duminică, la MUnster. să în
temeieze un partid, transmite agenția
D.P.A. Nu se știe deocamdată dacă
noua formațiune politică, al cărei sta
tut precizează că partidul se situea
ză „la stingă de Partidul Social-De
mocrat", va participa Ia alegerile le
gislative de la 6 martie 1983. O deci
zie in acest sens urmează să fie luată .
Ia un congres extraordinar al parti
dului, prevăzut să se desfășoare in
luna ianuarie.
D.P.A. amintește că acest comitet
s-a constituit cu nouă luni in urmă,
in semn de protest față de poziția
Partidului Social-Democrat, pe atunci
de guvernămint, in probleme de po
litică socială și inarmare.
•

Ședința unei comisii
a CAM

I

R i* /

MOSCOVA 29 (Agerpres). — __
Moscova a avut loc ședința a 40-a a
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru colaborare in domeniul statisticii,
la care au participat delegațiile țări
lor membre și o delegație din R.S.F.
Iugoslavia. Au fost examinate rezul
tatele colaborării în domeniul statis
ticii in cei 20 de ani de activitate ai
comisiei, problemele care-i revin din
hotăririle sesiunii C.A.E.R. și ale
Comitetului Executiv al consiliului
și a fost adoptat planul de lucru pe
anii 1983—1984. Totodată, au fost
adoptate o serie de materiale meto
dologice privind compararea princi
palilor indicatori valorici, prelucrarea
automată a informațiilor statistice,
precum și alte materiale metodo
logice.

raelului împotriva Libanului, reafirmînd sprijinul lor pentru instaurarea,
sub conducerea autorităților legale
libaneze, a păcii și. stabilității in Li
ban, pentru asigurarea suveranității
teritoriale și unității acestei țări.
Motive de profundă îngrijorare pro
voacă și continuarea conflictului din
tre Irak și Iran, in cursul dialogului
din Kuweit evidențindu-se poziția
comuna a României și Kuweitului
privind necesitatea de a se face to
tul pentru a se ajunge la soluțio
narea pe cale pașnică a acestei pro
bleme. la reinstaurarea păcii șl rela
țiilor de bună vecinătate intre cele
două țări.
în lumina evoluțiilor de pe .scena
internațională, apare cu atit mai
pregnant necesitatea, evidențiată in
cursul convorbirilor la nivel inalț, de
a se acționa pentru rezolvarea, exclu
siv ■ prin mijloace politice, pe calea
tratativelor, cu participarea tuturor
părților interesate, a tuturor diferen
delor internaționale, un rol important
revenind Organizației Națiunilor Uni
te in soluționarea, in interesul tutu
ror națiunilor, a marilor probleme
care confruntă omenirea contem
porană.
Ca state angajate .în ample eforturi
de dezvoltare. România și Kuweitul
sint preocupate de problemele econo
miei mondiale, pronunțindu-se pen
tru oprirea adincirii decalajelor din
tre țările bogate și cele in curs de
dezvoltare, pentru instaurarea • unei
noi ordini economice internaționale,
bazată pe dreptate, democrație, ega
litate. pe respectul suveranității tutu
ror asupra resurselor lor naționale .și
cărei să permită propășirea si pro
gresul multilateral al tuturor națiu
nilor. Ambele țări consideră că în ac
tuala situație se impune sprijinirea
statelor mai puțin dezvoltate pentru
ridicarea ritmului de creștere econo
mică a acestora, o însemnătate deo
sebită avind in ' această direcție tre
cerea cit mai curind la convocarea
unei conferințe internaționale a țări
lor in curs de dezvoltare, la cel mai
înalt nivel, consacrată armonizării
pozițiilor lor in vederea negocierilor
cu statele dezvoltate.
Toate aceste rezultate. pe care opinia publică din tara noastră Ie salută
cu vie satisfacție. îndreptățesc pe de
plin aprecierea din Comunicatul co
mun că noul dialog Ia nivel inalt este
de natură să contribuie la dezvol
tarea și consolidarea relațiilor de
prietenie și cooperare dintre Româ
nia și Kuweit, in interesul ambelor
popoare, al păcii și destinderii în
lume.

Dumitru ȚINU

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
A REPUBLICII POPULARE BENIN
Excelenței Sale MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central a.1 Partidului Revoluției
Populare din Benin,
Președintele Republicii,
Președintele Consiliului Executiv Național al Republicii Populare Benin
COTONOU

Cu prilejul celei de-a VII-a aniversări a proclamării Republicii Populare
Benin — sărbătoarea națională — imi este deosebit de plăcut să vă adresez
calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, de progres și prosperitate pentru poporal beninez prieten.
Sint încredințat că relațiile de cooperare prietenească dintre partidele și
țările noastre se vor adinei și extinde tot mai mult in viitor, spre binele
popoarelor român și beninez, at. cauzei păcii, independenței naționale,
colaborării și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul beninez anlversează astăzi un
eveniment cu adinei
semnificații in istoria
sa — implinirea A șap
te ani de la proclama
rea Republicii Popu
lare Benin, act care a
mâ’rcat începutul unei
noi etape in dezvol
tarea de sine stătătoa
re a tinărului stat african cunoscut oină
atunci sub denumirea
de Dahomey.
Situat in regiunea
de nord a Golfului
Guineea. Beninul are
o suprafață de 112 600
kmp și o populație de
circa trei milioane de
locuitori, care se ocuoă in marea lor ma
joritate cu agricultu
ra. între principalele
culturi agricole benineze se numără pălmierul.
arahidele.
bumbăcul.
cafeaua,
porumbul si maniocul.
Cel mai
însemnat

produs de export al
tării îl constituie uleiul
de palmier. în anii
care au trecut de la
proclamarea indepen-/
denței (1960). poporul
beninez a depus mari
eforturi in vederea li
chidării înapoierii economice moștenite de
la colonialiști, reușind
să obțină o serie do
realizări in această
direcție, mai ales după
proclamarea Republi-.
cii Pouulare Benin și
crearea Partidului Re
voluției Populare, care
si-a propus ca obiectiv
făurirea unei societăți
noi. socialiste.
Astfel, o atentie.deosebită a fost acordată
in această perioadă
dezvoltării agriculturii,
ramura de bază a econ'otniei naționale. Au
fost create ferme de
stat si cooperative agricole,
aiocindu-se
importante
fonduri

centru sprijinirea gos
podăriilor țărănești. în
același timp, s-au luat
măsuri pentru valori
ficarea adecvată a bo
gățiilor subsolului si
făurirea unei industrii
proprii.
în spiritul politicii
consecvente 'a tării
noastre de prietenie și
solidaritate cu tarile
Africii, cu toate sta
tele care au pășit pe
calea dezvoltării de
sine stătătoare. Româ
nia dezvoltă relații de
prietenie și colaborare
cu Republica Populară
Benin, întemeiate pe
deplina egalitate in
drepturi și avantajul
reciproc. Un rol deter
minant in promov rea
acestor relații J-.a6
avut convorbirile din
tre președintele
Nicolae Ceaușescu și
președintele Mathieu
Kerekou. care au des
chis noi perspective
conlucrării bilaterale.

Documentul final al reuniunii G.A.T.T.
GENEVA 29 (Agerpres). — Lucră
rile sesiunii ministeriale a Acordului
General pentru Tarife și Come'rț
(G.A.T.T.) au luat sfirșit la Geneva
cu adoptarea unei declarații privind
desfășurarea comerțului
interna
țional.
Prin conținutul declarației, parti*
cipanții la sesiune au dat.O recu
noaștere de principiu faptului că
intr-o economic mondială a interde
pendențelor și pc fondul unei crize
economice ce afectează toate țările
— și in primul Tind pe cele in curs
de dezvoltare — problemele econo
mice nu pot fi rezolvate separat, ci
numai in condițiile unei cooperări
internaționale largi. neîngrădite —
cu participarea întregii comunități
internaționale — care să ducă la re
zolvarea corespunzătoare a proble
melor monetare și financiare.
Fără a răspunde, intru totul exi
gențelor țărilor in curs de dezvolta
re — care s-au pronunțat pentru
măsuri concrete d.e frinare a protecționismului și de liberalizare conti-

nuă a comerțului — declarația mi
nisterială. adoptată prin consens,
după mai multe prelungiri ale reu
niunii, reafirmă, in termeni generali,
angajamentul părților contractante
de a respecta regulile, principiile și
spiritul G.A.T.T.. astfel ca acest,
acord să contribuie intr-o măsură
șubștanțială la lărgirea schimburilor
comerciale pe baza avantajului reci
proc și a clauzei națiunii celei ma.î
favorizate. în acest -sens, părțile con
tractante la Acordul General au re
cunoscut. necesitatea reducerii ob
stacolelor și barierelor comerciale, a
inversării cursului actual al politici
lor protecționiste, a promovării unui
comerț larg, fără discriminări.
Declarația adoptată cuprinde refe
riri la necesitatea aplicării unui tra
tament diferențiat, mai favorabil
pentru țările in curs de dezvoltare,
în vederea lărgirii abcesului lor la
comerțul internațional și necesitatea
sprijinirii exporturilor acestor țări
prin sistemul de credite internai
ționale.

Documentul final adoptat de reuniunea
_ ______ ministerială
_________ G.A.T.T.
______ repre*
zintă, astfel, o declarație de principii asupra necesității de a înlătura
presiu-ntle protecționiste, de a contribui la liberalizarea și lărgirea comer
țului, declarație a cărei valoare practică depinde în cea niai mare măsură
de tvolnța politică a statelor de a transpune in viață principiile convenite.

PREZENTE ROMÂNEȘTI
■ BUENOS AIRES-29 (Agerpres). —
Sub auspiciile Ambasadei române
din Argentina și ale municipalității
orașului La Plata, in saloanele ■ Pa
latului legislativ din localitate au
fost inaugurate expozițiile „Româ
nia^ imagini contemporane" și „Via
ta și activitatea lut- Nicolae Titulescu".
Expozițiile au fost vizitate tie
președintele Argentinei, Reynaldo
Bignone, guvernatorul provinciei
Buenos Aires, Jorge Agaudo, pri
marul orașului La Plata. Abel
Blassromăh, precurți și de un nu
meros public.

BONN 29 (Agerpres). — In orașul
Wolffenbuettel, din R.F. Germania,
s-a inaugurat o săptămină cultura
lă românească, dedicată orașului
înfrățit Satu Mare. La festivitatea
de deschidere, primarul orașului
Wolffenbuettel, Heinz Dieter Essmann. a evocat legăturile tradițio
nale multiple dintre cele două ora
șe, de la a căror stabilire s-au îm
plinit zece ani. Au luat, de aseme
nea, cuvintul ambasadorul Româ
niei la Bonn, Ion Râmbu, și prima-'
rul municipiului Satu Mare, loan
Ditz.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt
t

ALEGERE. In perioada 23-27 noiembrie 1982 s-a desfășurat .la Wa
shington al1 lll-lea Congres mondial al Asociației internaționale a edu
catorilor pentru pacea lumii. Prof, ur.iv. George Văldeanu, reprezentan
tul României la acest congres, a fost ales secretar general al asocia
ției pentru o perioadă de patru ani. Asociația dispune de statut consultativ pe lingă O.N.U. și UNESCO. '
PRIMIRE LA BEIJING. La 29
noiembrie. Qiao Shi. membru su
pleant al Secreta-iatului Comitetu
lui Central, șeful Secției pentru rela
ții externe a C.C. al P.C. Chinez, a
primit delegația de activiști ai
P.C.R.. condusă de Dumitru Gherghișan. prim-vicepreședinte al Consiliului popular
______ ___
județean
___ _____
Dimbovi_
ta. în cadtul intilnirii s-a subliniat
importanta schimbului de experien
ță intre activiștii celor două partide
in domeniul construcției socialiste
din România și China.

ADUNARESOLEMNA LA TIRANA. Cu prilejul celei de-a 70-a

aniversări a proclamării independenței naționale și al ceiei de-a
38-a aniversări a eliberării patriei
și a victoriei revoluției populare in
Albania, la Tirana a avut loc o adu
nare solemnă, la care au participat
membri ai conducerii de .stat, re
prezentanți ai organizațiilor de
masă și obștești, muncitori, țărani,
intelectuali, ostași
relatează
agenția A.T.A.

BULGARIA ȘI TANZANIA și-au
exprimat dorința de a dezvolta
relațiile bilaterale, indeosebi în do
meniul colaborării economice — se
arată in comunicatul cu privire la
vizita in R.P. Bulgaria a prunului
ministru al Tanzaniei, Cleopa
Msuya David. Părțile acordă o im
portanță deosebită creării de zone
dcnuclearizate, ale păcii și colabo
rării in Africa, Oceanul Indian, Eu
ropa de nord, în Balcani și in re
giunea Mării Mediterane.
DEFICITUL
BALANȚEI
DE
PLĂȚI A PORTUGALIEI a atins

4,9 miliard,e dolari in ultimele 18
luni, relevă un raport oficial dat
publicității la Lisabona și reluat
de agenția Reuter. Pe de altă parte,
raportul subliniază că rata infla
ției. care se ridică la 20 la sută in
acest an. va continua să se mențină
și anul viitor la aproximativ același nivel.
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