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La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu
si a tovarășei Elena Ceaușescu

PREȘEDINTELE REPUBLICII ARABE EGIPT,
MOHAMED HOSNI MUBARAK, A SOSIT, ÎMPREUNĂ
CU DOAMNA SUZANNE MUBARAK, ÎNTR-0 VIZITĂ
DE PRIETENIE ÎN ȚARA NOASTRĂ
Ceremonia sosirii
pe aeroportul Otopeni
Miercuri după-amiază a sosit Ia București, in
tr-o vizită de prietenie, la invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu,
Mohamed Hosni Mubarak, președintele Repu
blicii Arabe Egipt, împreună cu doamna Suzanne
Mubarak. ,
Noua întilnire la cel mai înalt nivel românoegipteană este o expresie a bunelor relații de
prietenie și colaborare dintre țările și popoarele
noastre, a voinței comune de a dezvolta și mai
puternic aceste vechi și tradiționale raporturi
întemeiate pe stimă și respect reciproc.
Ceremonia sosirii înaltului sol al poporului
egiptean a avut loc pe aeroportul Otopeni, unde
erau arborate drapelele de stat ale României și
Egiptului, Deasupra-aerogării se aflau portretele
președinților Nicolae Ceaușescu și Mohamed
Hosni Mubarak. Pe o mare pânca'rtă era în
scrisă, în limbile română și arabă, urarea :
„Bun venit în Republica Socialistă România Ex
celenței Sale
domnului Mohamed Hosni
Mubarak, președintele Republicii Arabe Egipt".
în întîmpinarea înalților oaspeți, pe aeroport
au venit tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa
Elena Ceaușescu.
Se aflau, de asemenea, tovarășii Constantin
Dăscălescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană,
Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea,
Ana Mureșan, Constantin Olteanu, Manea
Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat,
Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului,
miniștri, generali, alte persoane oficiale.
.., Era de față însărcinatul cu afaceri ad-interim
al Republicii Arabe Egipt la București, Ataa
^jphmoud Haroun, și membri ai ambasadei.
La ora 16, aeronava cu cate a călătorit' șeful
statului egiptean a aterizat.
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Convorbiri între președintele Nicolae Ceaușescu
și președintele Mohamed Hosni Mubarak
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a avut, miercuri după-amiază, con
vorbiri cu președintele Republicii
Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mu
barak.
Cei doi președinți și-au exprimat

deosebita satisfacție de a "se reîntîlni
și de a continua dialogul tradițional,
prietenesc, româno-egiptean la nivel
înalt, care are un rol determinant
in întărirea conlucrării dintre Româ
nia și Egipt, atît pe plan bilateral,
cit și in sfera vieții internaționale,

zi se deschid în capitala
să intimpine Conferința Națională
zatoare : dezvoltarea unei indus
României1 lucrările Conferin
a partidului.
trii moderne, de înaltă competi
ței Naționale a partidului. O
Toate aceste realizări dau via
tivitate, capabilă să pună pe de
zi. care se va înscrie în cronicață, cu tăria de granit a faptei,
plin în valoare uriașul nostru po
timpului nostru socialist cu litera
unui adevăr de esență al anilor
tențial economic, material și
de aur a marilor evenimente po
noștri : dragostea și încrederea cu
uman, realizarea unei agriculturi
litice, menite să marcheze o. nouă
care toți oamenii muncii, fără
de mare randament, transforjtreaptă în mersul înainte ai pa
deosebire de naționalitate, încon
marea științei intr-o puternică
triei.
joară și urmează partidul nostru
forță de producție, implicarea ac
comunist, in care văd conștiința
tivă a învățămîntuiui, culturii și
Către marele forum comunist se
lucidă, inima vie a națiunii noas
artei în orocesul de formare a oîndreaptă gindurile cele mai ale
tre, de la .care iradiază intreaga
mului nou. înfăptuirea unor ase
se ‘ale tuturor comuniștilor, ale
politică de dezvoltare și înflori
menea insuflețitoare obiective, g
întregului nostru popor. Cu are a patriei, de afirmare presti
sarcinilor ■ actualului cincinal —
dincă încredere, cu nestrămutata
gioasă a României în conștiința
care vor asigura'inscrierea Româ
convingere că, în spiritul creator
lumii- Aceste importante realizări
niei în rîndul țărilor cu nivel me
al partidului nostru, al capacită
sint. totodată, ilustrarea cea mai
diu de dezvoltare — depind as
ții sale de a contura cu fermi
grăitoare a unității de simțire și
tăzi mai mult decit oriclnd- de mo
tate dimensiunile viitorului și căi
voință a întregului nostru: popor,
dul în care sint valorificate fon
le de Împlinire exemplară a op
a hotărîrii sale nestrămutate de
dul de inițiativă și competență al
țiunilor noastre, aici se vor dezba
a consolida neîncetat această mă
fiecărui colectiv, de priceperea cu
te eu realism, cu profundă res
reață cucerire a socialismului, de
care sint canalizate energia și ca
ponsabilitate probleme fundamen
a urma neabătut partidul, strîns
pacitățile creatoare aie fiecărui
tale ale construcției socialiste, se
unit in jurul conducerii sale, al
om al muncii, de angajarea ple
vor adopta măsuri menite să dea
secretarului general al partidului,
nară, responsabilă a tuturor co
un nou și puternic avint progre
președintele
Republicii
Socia
lectivelor de muncă, în frunte cu
sului accelerat al țării. Expresia
liste România, tovatășul Nicolae
cea mai limpede a acestor sen
comuniștii, în împlinirea cuteză
Ceaușescu.
timente o descifrăm în faptele de
toarei opere de creație pe care
hărnicie, in realizările de presti
Partidul, poporul nostru sint
a conturat-o cu limoezime și rigiu cu care oamenii muncii.de pe
angajate pentru anii care vin in
întreg cuprinsul patriei au ținut
înfăptuirea unor obiective mobili- (Continuare in pag. a IV-a)

corespunzător intereselor și aspira
țiilor ambelor popoare.
Procedind la un schimb de păreri
in probleme bilaterale, cei doi pre
ședinți au dat expresie deplinei sa
tisfacții a țărilor lor față de extin
derea permanentă a raporturilor tra

1 ■

diționale . de prietenie și conlucrare
rodnică dintre România și Egipt, pe
plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii de
interes reciproc.
•

(Continuare in pag. a III-a)

Astăzi, în. jurul orei 9, posturile de radio
si televiziune vor transmite direct ședința de
deschidere a lucrărilor Conferinței Naționale
a Partidului Comunist Român.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
7

7

Ambasadorul Republicii Populare Chineze
Tovarășul ‘ Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al. Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit,

la 15 decembrie, pe ambasadorul
Republicii Populare Chineze la
București, Chen Shuliang, in vi
zită de rămas bun, la încheierea

misiunii sale în țara noastră.
Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire. care s-a desfășurat intr-o
atmosferă caldă, tovărășească.

Ambasadorul Republicii Cuba
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste
România.
a
primit,

miercuri, pe Humberto Castello,
ambasadorul Republicii Cuba la
ucurești,
B.
în vizită de rămas
bun, in legătură cu încheierea

misiunii acestuia în țara noastră.
Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat ințr-o
atmosferă prietenească.

Ambasadorul Republicii Elene
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, în cursul zilei de miercuri,
pe Michel L. Cottakis, ambasadorul

Republicii Elene la București. în vi
zită de rămas bun, în legătură cu
încheierea misiunii sale în țara
noastră.

Convorbirea, care a avut Ioc cw
acest prilej, s-a desfășurat intr-o
atmosferă cordială.
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-_______ ROMÂN.............

y

pentru înfăptuirea exemplară a politicii partidului, a orientărilor
secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu

otărîre unanimă, abnegație și pasiune revolu
ționară, voința de a-și dărui întreaga energie și
pricepere patriei socialiste, de a-și consacra for
țele mersului neabătut înainte pe drumul con
struirii și perfecționării noii orînduiri - iată minunatele
trăsături morale pe care activitatea din aceste zile
a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii le eviden
țiază cu prisosință. „Hotărîtoare sînt faptele!” este
gîndul-numitor comun care mobilizează muncitorii, ță
ranii și intelectualii, pe toți cei ce muncesc dedicînd
roadele eforturilor lor mărețului eveniment din viața
partidului și a țării, Conferința Națională a partidului.
Militînd pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Con
gresului al Xll-lea al partidului, traducînd în viață cu
însuflețire și devotament orientările cuprinse în recen
tele cuvîntări ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
oamenii muncii dau măsura deciziei unanime de a
demonstra prin fapte atașamentul față de socialism,
responsabilitatea pentru destinul țării. In fiecare uni
tate, în fiecare colectiv se evidențiază, și de această
dată, acele adevărate nuclee de gîndire și acțiune
revoluționară - comuniștii.
Am stat de vorbă, în zilele premergătoare Confe
rinței Naționale, cu o seamă de comuniști - oameni
obișnuiți, ale căror fapte, aidoma celor ale tovarășilor
lor de muncă, sînt închinate patriei socialiste, mersu
lui înainte al poporului spre noi culmi de progres și
civilizație. Oameni obișnuiți, ale căror gînduri și opinii
se cristalizează într-o concepție colectivă despre res
ponsabilitate, despre sensul acțiunii revoluționare,
despre fapta comunistă. Care, mobilizați de o per
manentă neliniște creatoare, știu că se poate mai
mult șl mai bine. Care raportează înaltului forum co
munist ce iși începe astăzi lucrările că sînt gata
pentru noi șl noi realizări. Să le dăm cuvîntull

H

Angajarea în prezent
—răspundere^ față
de viitor
Soarta producției și, in ulti
mă instanță, bunul mers al eco
nomiei naționale depind de fie
care dintre noi. Fiecare dintre
noi răspunde pentru părticica
din avuția întregului popor care
i-a fost încredințată ; proprie
tari, producători și beneficiari
— triplă calitate indivizibilă —
sîntem responsabili cu tot ceea
ce acest cuvînt implică.
— ...Și cu atit mai mult răs
punzi cînd ești comunist ! —
ține să sublinieze interlocutorul
nostru.
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a spus nu o dată că
a fi comunist înseamnă a avea
mai multe Îndatoriri ; adică,
gîndesc eu, a fi responsabil în
tr-o măsură sporită pentru ceea
ce înfăptuiești — și la uzină și,
in general, în viață. A gindi
muncitorește.
— CONSTANTIN BUCUR, sințeți muncitor, electrician bobi
nator la întreprinderea de ma
șini electrice București, sinteți
secretarul unei organizații de
partid, delegat la Conferința
Națională, sinteți...
— ...am putea continua și cu
alte „calități", dar haideți să
ne oprim aici. Important, cel
mai important titlu este acela
pe care nu l-ați numit decit in
direct și pe care eu il așez mai
presus de orice : titlul de co
munist. Mi-ar fi greu să explic
in cîteva cuvinte de ce socotesc
așa. Cu ani in urmă, cînd am
solicitat primirea în rîndurile
partidului, tovarășii m-au în
trebat de ce vreau să devin co
munist. Nu mi-a fost ușor să
răspund, ce răspunzi la între
bări ca : de ce trăiești ? de ce
iți iubești copilul 7 de ce... ce să
răspunzi 7 Că nu este nimic
mai firesc, că ăsta e cursul
vieții, că e în firea lucrurilor
ca titlul cel mai înalt să fie
titlul de comunist. Și să faci tot
ceea ce depinde de tine, tot
timpul, ca să-l meriți.
— Ce au făcut, ce fac comu
niștii de la „Mașini electrice"
ca să fie la înălțimea înaltului
titlu ?
— La noi e o vorbă : înainte
de orice — faptele. Iată-le :

avem, în clipa de față, planul
de producție realizat la toți in
dicatorii. Planul anual la export
va fi îndeplinit la 15 decem
brie — în cinstea și în ajunul
Conferinței Naționale a parti
dului (aflăm că planul a fost
îndeplinit întocmai — n.n.).
— Care credeți că este „cheia"
acestor succese 7
■ — Cheia 7 Nu este una sin
gură, dar cea principală este
capacitatea comuniștilor de a
strînge în jurul lor și a mobili
za pe toți oamenii muncii la
îndeplinirea planului la toți in
dicatorii, la reducerea consu
murilor de energie și de mate
riale, la o producție de o cali
tate ireproșabilă. Pe scurt, ca
pacitatea de a-i mobiliza în
marea bătălie pentru eficiență,
în aceasta cred eu că stă forța
comuniștilor : ei știu să orga
nizeze forța tuturor. Și forța
poporului este nesfîrșită...
— Care sînt obiectivele uzinei
azi ? Către ce cheamă comu
niștii colectivului 7
— Punctul unu pe ordinea de
zi a producției, în fiecare zi,
este economisirea cuprului —
după cum știți, material defici
tar. Am înțeles cu toții chemările
tovarășului Nicolae Ceaușescu
și acționăm pe două căi : să eliminăm total rebuturile și să
reducem substanțial consumuri
le specifice. Comuniștii știu —
și acționează în acest sens cu
întregul colectiv — că soarta
producției uzinei depinde de
fiecare dintre noi. O importantă
sarcină de partid este educarea
responsabilității ; responsabilita
tea tuturor și a fiecăruia in
parte. Mai mult, acesta este
chiar sensul muncii de partid —
creșterea unui om nou, animat
de înaltă răsoundere în toate
actele vieții sale. Așa înțelegem
noi, comuniștii de la întreprin
derea de mașini electrice Bucu
rești, să acționăm pentru înde
plinirea sarcinilor pe care
partidul, secretarul său general
le așază în fața noastră. Ca
delegat la conferință, pot intra
în sală cu fruntea sus.

Cu spirit revoluționar
la fiecare loc de muncă
— Ni s-a spus că brigada
dumneavoastră se caracterizează
prin spirit revoluționar, ordine,
disciplină și înaltă competență
profesională. Cum acționează
comuniștii brigăzii 7
întrebarea i-o adresăm lui
CONSTANTIN VASILE, miner
intr-una din renumitele brigăzi
ale Petrilei, cea condusă de Ște
fan Alba — aflată in fruntea în
trecerii socialiste în cinstea Con
ferinței Naționale a partidului
și a celei de-a 35-a aniversări a
Republicii cu 41 000 tone căr
bune energetic extras peste
prevederile planului.
— Dacă am ajuns acum ca for
mația noastră de lucru să fie
omogenă, să acționeze unitar, ca

un singur om, ca noi, minerii
mai tineri, să ne maturizăm și
să dobindim experiența necesa
ră, toate acestea se datoresc in
primul rînd organizației noastre
de partid. Jumătate dintre noi
sintem comuniști. Acest pu
ternic nucleu constituie factorul
dinamizator, „locul" de unde se
degajă inițiativele minerești
care ii întăresc pe toți minerii
in lupta cu forțele naturii, în
extragerea cărbunelui atit de
necesar țării. în focul muncii
din adincuri ne confruntăm
uneori cu greutăți care nu pot
fi invlnse decit printr-o puterni
că voință și acțiune colectivă.
Să vă dau un exemplu — fiindcă
vorbim despre comuniști. Iată,

■

CANALUL DUNÂRE-MAREA NEAGRĂ — obiectiv de o deosebită importanță economică și socială. In iulie 1979, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a analizat la fața locului, împreună cu factori de răspundere și specialiști, problemele amplasării și realizării acestei mărețe
construcții. Aflat acum în stadiu de finalizare, Canalul Dunăre-Marea Neagră va rămîne înscris Ia loc de frunte în cronica marilor
ctitorii socialiste

în abatajul nostru — veți vedea
In prima duminică a acestei
spiritul revoluționar în acțiune.
luni am hotărit să coborim în
El înseamnă muncă, muncă neo
abataj să executăm lungirea cu
două tronsoane a transportoru
bosită pentru a da patriei căr
bunele de care are nevoie; în
lui. La apelul făcut de șeful bri
seamnă bătălia indirjită pentru
găzii nu a lipsit nici un miner.
Ne-am împărțit pe două schim energie, pentru depășirea greu
tăților temporare prin care tre
buri și am executat lucrarea
cem; înseamnă angajare munci
care trebuia să permită fluxul
torească, neimpăcare cu lipsu
neîntrerupt al procesului de
producție in săptămîna urmă
rile, cutezanță, voință de a în
toare, asigurind și pe această vinge; înseamnă a urma in toa
cale un plus de 150 tone căr
te împrejurările exemplul mi
bune. Am fi putut executa lu
nerului nostru de onoare,, tova
crarea asta în timpul obișnuit
rășul Nicolae Ceaușescu, promo
al programului de muncă, dar
torul spiritului revoluționar in.
nu ne-am gindit nici o clipă ~ă
întreaga viață, ecqnomipă,. poli
procedăm așa. Conștiința ne-a
dictat că așgț e bine cum am
tică și? socială' a țării. Minerii
făcut, că important este să nu
Văii Jiului, care au țlovedit nu
. pierdem-, nici tonă de cărbune.
o dată că onorează titlul' de
. Și ,nu: l-am '.Pierdut.,!. .
•
friunditor;-"Vor răspunde, și de
- _■ ce.Jhșeâmft'ă,. concret, spi
data aceasta, la parametrii cei
rit revoluționar, cum acționea
mai inalți, încrederii pe care
ză el 7
partidul le-o acordă.
— Spirit revoluționar 7 Veniți

Calitatea umană
se măsoară prin fapte
O convorbire cu AURELIU
CIOC, președintele C.A.P. Milo
șești, județul Ialomița, este o
convorbire despre piine și des
pre cel care o face, o convor
bire despre munca aspră a țăra
nului. Deci despre felul în care
agricultura îndeplinește marile
sarcini trasate de Congresul al
Xll-lea. O convorbire pe care
interlocutorul nostru o poartă cu
chibzuință, cu gravitate, cu răs
pundere — adică „țărănește".
— Ce însușiri „speciale" cre
deți că se cuvine să aibă comu
nistul din agricultură, coopera
torul 7
— Prima și cea mai impor
tantă : să respecte, să aibă grijă
cu sfințenie de pămîntul stră
moșesc, să știe că el are cea mai
mare răspundere — răspunderea
pîinii. Comunistul din agricul
tură trebuie să se afle acolo
unde este mai greu, să dea
exemplu.
— Și... unde este mai greu 7
— Mai greu 7 In agricultură
nu-i ușor nicăieri. Și in nici un
anotimp. Mi-au mers la inimă
cuvintele tovarășului Nicolae
Ceaușescu la plenara Comitetu
lui Central din iunie, cînd a
spus că, la urma urmei, agricul
tura nu este mai ușoară decit
electronica, ba chiar mai grea.
Atenția deosebită pe care parti
dul, tovarășul Nicolae Ceaușescu
personal o acordă acestei ramuri
a economiei naționale, locul im
portant pe care problemele ei
il ocupă în dezbaterile celor mai
de seamă foruri de partid și de
stat sînt, pentru noi, țăranii,
motive de bucurie — dar și mo
tiv de angajare sporită, de mai
mare răspundere. Ne străduim
să răspundem prin fapte aten
ției și grijii partidului.
— Ce înseamnă aici, la Milo
șești, fapte 7
— Am recoltat anul acesta aproape 9 000 kg porumb boabe,
peste 5 000 kg grîu, peste 6 000

kg orz, 40 000 kg sfeclă de zahăr
și peste 30 000 kg roșii Ia hectar.
La noi, numele de țăran este
egal cu cel de gospodar și este
respectat. Munca impune res>'pectul.
— Sinteți mulțumiți de rezul
tate 7
V
— Cinstit : nu ! Sînt recolte
mari față de alte unități, dar se
putea și mai bine. Cifrele care
vi le-am zis sint medii — adică
unii au muncit mai bine, alții
mai slab. Vrem să fie toți la ni
velul fruntașilor 1 Dacă se poate
— de ce să nu poată toți 7 Și
dacă o cooperativă poate — de
ce să nu poată și vecinele ei 7
— Cum înțeleg comuniștii, ță
ranii cooperatori din Miloșești
sarcinile noii revoluții in agricultură 7
— Clar și la obiect : să inun
ceașcă mai bine, să facă lucrări
de calitate superioară, să obțină
recolte cit mai mari, să obținem
o maximă eficiență economică.
Eu sint de părere că în agricul
tură calitatea muncii organiza
ției de partid se socotește în
piine, în producții.
— Dați-ne un exemplu de
faptă comunistă astăzi.
— Să vă dau : înțelegem necesitatea de a se economisi, cu
indirjire, carburanții. Am hotărit — și am realizat 1 — recol
tarea manuală pe suprafețe în
semnate de porumb și sfeclă de
zahăr. Le-am transportat cu atelajele. Am economisit, in felul
ăsta, o garnitură cu 100 de va
goane de carburanți. O agricul
tură modernă nu înseamnă nea
părat numai tractoare, îngrășă
minte și așa mai departe ; în
seamnă cunoștințe, înseamnă
gîndire, Înseamnă eficiență. în
seamnă cap!
— „Ceape" ?
— Da, C.A.P., adică agricul
tură socialistă și, simplu, CAP,
adică minte, învățătură, agricul
tură științifică.

Conștiința participării
la marile programe
ale dezvoltării
Nu se poate concepe realizarea unei noi calități a vieții
și a muncii — obiectiv funda
mental al politicii partidului în
această etapă — fără creșterea
marcantă a contribuției științei
și învățămî.ntului — factori de
terminant ai progresului mul
tilateral al României socialiste.
Partidul, secretarul său general
îi cheamă pe oamenii de știință
să îndeplinească in condiții tot

mai bune importantele îndato
riri patriotice ce le revin, să
răspundă așteptărilor prin fapte
de neprecupețită angajare.
— în acest sens — ne-a spus
academicianul NICOLAE TEODORESCU — știința înseamnă
politică și înseamnă morală.
Știm, încă de secole, că „știința
fără conștiință este ruina sufle
tului" — dar aceste cuvinte ca
pătă, mai ales în lumea de azi,

o semnificație aparte privind muncitori, animați de fierbinte
responsabilitatea omului de ști patriotism. Faptul că „bateriile
ință. Să mă explic și în ceea ce
de inteligență" ale științei
privește politica : ești comunist
românești sint încărcate ne face
cu întreaga ta putere de muncă,
să privim cu încredere viitorul.
cu toate cunoștințele, cu toate
— Ctim intîmptnă știința
simțămintele — ’pentru că
partidul nostru concepe omul ca românească Conferința Naționa
pe o totalitate, izvor și purtător lă a partidului 7
al valorilor umanismului revo
— Cu sentimentul participării
luționar. însușindu-și această plenare Ia marea operă înfăp
concepție superioară de muncă tuită sub conducerea partidului,
și viață, adevăratul om de știin
a secretarului său general, la
ță înțelege că suprema sa me
bătălia pentru o nouă calitate ;
nire este de a-și pune creația in
cu sentimentul răspunderii pen
slujba poporului din rindurile tru soluționarea problemelor
căruia a ieșit, a cărui piine o ■legate de realizarea planului
mănîncă, al cărui destin îl îm
imic de dezvoltare economică și
părtășește;.
.
■ ' ■ socială a țării. Oarneriii.de ști-_;
—■ Sinteți cdnoscut ca'mri-reș-'-' ;. irită, — avem peste 220 000 d*
pectat magjster al multor ge _cadre în cercetare și inginerie
nerații de studenți șl cercetă "tehnologică. — sînt chemați în
tori. Ce credeți, în lumina celor permanență să-și sporească
spuse mai înainte, despre tînăra
aportul la dezvoltarea și moder
generație 7
nizarea forțelor de producție, la
— Tineretul, formarea șl edu
lărgirea bazei interne de mate
carea lui reprezintă o veche și
rii prime și materiale, la valori
statornică preocupare a mea.
ficarea superioară a tuturor re
Dealtfel, cum să zic, eu mă con
surselor naționale, la reducerea
sider tinăr ; poate că acest con
consumurilor
materiale,
de
tact permanent ‘cu noile gene
energie și combustibili. Toate
rații este o „fintină de iuventuacestea reprezintă un program
te“ — in orice caz, el tonifică,
vast și insuflețitor la reali
te ține treaz, te ajută să fii me
zarea căruia partidul, tovarășul
reu proaspăt. Avem tineri stră
Nicolae Ceaușescu acordă un
luciți, oameni de o frumoasă
rol de prim ordin oamenilor de
înzestrare intelectuală, tenaci,
știință.

*
*

Ceaușescu. S-a interesat cum
muncim, ne-a apreciat produse
le, ne-a dat ihdicații clare, pe
baza cărora am întocmit, ime
diat după vizită, un program
vizind modernizarea producției,
valorificarea superioară a mate
riei prime, folosirea, in procent
mereu mai mare, . a materiei
prime indigene, înlocuirea im-

portului de materiale auxiliare
— ca să numesc doar cîteva
dintre obiective. Programul în
tocmit atunci a devenit în cîțiva
ani o realitate cu care ne mîndrim.
— Cum explicați . faptul că
acest program complex a deve
nit realitate intr-un timp rela
tiv scurt 7
— Așa cum explic, la nivelul
secției pe care o conduc,, locul
fruntaș in întrecerea socialistă :
prin munca noastră înfrățită,
care izvorăște din unitatea
noastră, a muncitorilor români
și maghiari, din conștiința de
plinei noastre egalități in drep
turi și îndatoriri. Lucrăm umăr
la umăr cu sentimentul că
vorbim o singură limbă. Și
chiar așa și este. Ne „expri
măm" in primul rînd prin fap
tele noastre, prin produsele
noastre. Noi, aici, lucrăm foarte
mult pentru export. Și nu intimplător ; fără să ne lăudăm,
calitatea superioară a produse
lor noastre este explicația fap
tului că, de la an la an. cererea
la export este substanțial spo
rită.
-f- Să înțelegem, din ceea ce
spuneți, că nu aveți nici un fel
de probleme, de dificultăți 7 ■
— Desigur, ne confrunt—.
uneori cu neajunsuri privini
aprovizionarea ritmică sau ca
litatea materiei prime. Dar
comuniștii nu sînt oamenii care
să dezarmeze la greu. Partidul
ne învață și ne cere să găsim
Soluții eficiente, iar soluțiile se
nasc prin efort de inteligență,
la locul de muncă, din dialogul
continuu cu oamenii. Tocmai pe
această cale, a valorificării mai
bune a resurselor de creativita
te ale întregului colectiv, ne-am
propus să răspundem chemării
secretarului general al partidu
lui, de la recenta plenară a
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, de a asigura o efi
ciență mai mare muncii, între
gii noastre activități.

Patriotismul
ca sentiment și datorie

Schela Tîrgoviște. în marea K; hi s-a ribus că sinteți unul
bătălie pentru independența e- dintre ei. Cum procedați cind
nergetica a României, petroliștii cineva „nu știe lecția" 7
de aici dau zi și noapte dova
— Cum să procedez? Exact
da patriotismului lor, a angajă ca atunci cind se strică ceva
___
rii muncitorești, avînd pe deplin la o sondă: intervin prompt. Și
conștiința că sint în linia întîi
nu las treaba pînă nu o termin.
a frontului energiei, că și de ei Cu cîtva timp in urmă, unul
depinde îndeplinirea mărețelor din băieții din echipă, mai nou
obiective stabilite de Congresul printre noi, după un Început
al Xll-lea.
bun s-a apucat să tragă serios
de timp — cum se spune la
— Se spune, tovarășe ION
NASTĂSESCU, că un bun pe fotbal. încerc să-l îndemn lâ
muncă,
dar... surpriză! îmi dă
trolist se caracterizează printr-o
profundă cunoaștere a meseriei, de înțeles că noi, ceilalți, care
spirit de răspundere și puterea nu ne prea permitem clipe de
de a lua mereu de la început răgaz, depășim măsura cu mun
lupta pentru învingerea dificul ca. Pentru început fi spun
tăților. Cum se cultivă aceste „Măi băiete, nu-ți cer să lu
crezi pină uiți de tine, cum
însușiri 7
mi s-a întimplat mie, cind eram
— La școala petrolului, ca să
la virșta ta, intr-o noapte de
spun așa, acestea sint materiile
de bază. Și. vă rog să mă cre iarnă, de mi-au degerat amindeți, ca unul care-i urmez două mîinile. îți cer atit: să te
uiți în jur și să faci ca noi.
cursurile de 33 de ani, că nu
este ușor să le deprinzi, iar Atit !“. în fine, „dialogul" ăsta
examenele se țin lanț — exi a continuat o vreme, nu întot
gente. aspre, dure. Organizația deauna’ cu vorbe, că nu prea e
noastră de partid a știut să timp pentru ele, cit cu exem
crească „profesori" buni
din plele pe care 1 le-au oferit zi
rindul comuniștilor, după a că
de zl comuniștii din echipă. Pină
— Personal, ce faceți pentru ror fizionomie morală s-au mo
s-a convins că așa e normal să
delat
generații
întregi
de
mese

asta 7
muncești — cu răspundere și
— în primul și In primul riași destoinici.
— în recentele sale cuvîntări, respect pentru meserie. Forma
rind Învăț mereu ; de la oame
omului nou eăte un lucru
nii mai în virstă, din cărți, de tovarășul Nicolae Ceaușescu a rea
migălos și de durată.
Ia învățămîntul agrozootehnic. pus din nou în centrul atenției
— Cum au intimpinat Confe
Zootehnie fără știință nu se mai problemele energiei. Sinteți,
poate face astăzi. Cum ziceam, aici, la unu] din izvoarele de e- rința Națională comuniștii de la
schela Tîrgoviște 7
trebuie să ai pasiune și conștiin nergie ale patriei. Cum răspun
— Eforturile noastre au drept
ță, să știi de ce faci munca deți, in calitate de comunist,
scop ridicarea activității schelei
asta, să înțelegi că e o părticică acestui înalt comandament 7
— Știți ce Înseamnă o oră in
la nivelul pe care 11 cere tova
din munca poporului întreg. De
fapt, eu cred că fiecare om — petrol 7 Obligația mea, ca son- rășul Nicolae Ceaușescu. Mai
nu numai comuniștii — așa tre dor-șef la intervenție, este să ^xact, să folosim cu eficiență
buie să se gindească la munca repun — împreună cu tovară maximă posibilitățile tehnice și
materiale pe care Ie avem la
Iui, să nu considere că este mai șii din echipă — cît mai repe
„de onoare" sau „la coada va de sondele in producție. Rar se dispoziție și să căutăm noi căi
și metode de sporire a produc
cii", cum se zicea ; acum nu. întimplă să nu cîștigăm o oră
prea mai zice nimeni, fiindcă sau două la o intervenție; iar ției de țiței, ceea ce este vital
„la coada vacii" nu poate să asta înseamnă, de fiecare dată, pentru întreaga economie-națio
nală. Și constituie, in fapte,
stea oricine în condițiile pro producție în plus. Adică, ener
ducțiilor de azi, ale cerințelor. gie în plus. Și dacă la sfirșitul expresia patriotismului nostru
activității mele, la pensionare,
— Cu ce gînduri intîmpinați se va găsi cineva să spună: revoluționar. Am reactivat zeci
de sonde vechi, dar efectuăm și
Conferința Națională a parti „Comunistul Ion Năstăsescu
ample lucrări de cercetare pen
dului 7
și-a adus și el contribuția la tru descoperirea altor rezerve,
— Cu siguranța că acolo se va dobîndirea, cu o oră mai de
în telul acesta am reușit în adezbate temeinic viitorul nos vreme, a independenței energe cest an să extragem importante
tru — al țării și al agriculturii, tice a țării", ei bine, aș spune cantități de țiței și gaze peste
în ultimii ani, in zootehnie bate că ora aceea a meritat să
plan și să ne situăm pe un loc
un vînt Înnoitor. Sîntem siguri muncesc și să mă lupt o viață fruntaș în întrecerea socialistă;
că la Conferința Națională se întreagă.
dar tot noi afirmăm —șl de
vor dezbate temeinic și proble
— Frumos gînd 1 Vorbeați de monstrăm,
totodată —că se
mele noastre și se vor lua ho „profesorii" de aici, de la schepoate mai mult.
tărîri importante, spre binele
nostru și spre binele țării. Noi
...Acestea sînt doar cîteva dintre dialogurile pe care
ne angajăm de pe acum să le
aducem la îndeplinire ; știm că
redactorii și corespondenții „Scînteii" le-au purtat în
vor fi cele mai bune hotărîri.

Mai mult și mai bine
- deviza autodepășirii
Comunista SILVIA CHINDRIȘ are zece ani vechime în
zootehnie — deși mai este mult
p.ină să împlinească 30 de ani
de viață. Aici, la C.A.P. Ipotești_, județul Suceava, este pri
ma între fruntași : vacile îngri
jite de ea dau cea mai mare
producție de lapte.
— De fapt, nu am zece ani
vechime in zootehnie, ci vreo...
douăzeci. Ca orice copil de ță
ran sînt obișnuită de mică să
am 'grijă de animale. Mama a
lucrat și ea tot in sectorul zoo
tehnic, așa că la absolvirea școlii
profesionale n-am făcut decit
să continui.
— Unii spun că e greu in zoo
tehnie...
— Eu știu că pentru un co
munist nimic nu poate fi prea
greu. Dar... să fii fruntaș nici
ușor nu este. Am aflat că prin
alte locuri, din cauza unor oa
meni fără conștiință și fără
inimă, au pierit efective de ani
male. Pur și simplu, noi nu pu
tem să ne închipuim un astfel
de lucru ; cum să nu ai grijă de
animal, care este, ca să zic așa,
„mijlocul de producție" pe care
ți l-a încredințat obștea, po
porul ca să ai grijă de el 7 As
tăzi ochii tuturor stau ațintiți
spre zootehnie și noi, aici, la
Ipotești vrem să nu dăm de
rușine numele bun pe care ni
l-am căpătat.

Sub semnul unității
Dacă o lntîlnești în afara întreprinderii pe SOMOGYI GIZELLA, o tînără ca atitea alte
le. nici nu bănuiești cită răs
pundere apasă pe umerii ei. Tinara ingineră conduce o secție
de producție ce concentrează
jumătate din muncitorii Fabri
cii de pielărie și mănuși din
Tîrgu Mureș, unitate cu un bi
nemeritat prestigiu.

anume a determinat
dezvoltarea întreprinderii în ul
timii ani 7 — o întrebăm.
— întreprinderea s-a dezvol
tat, aș zice, sub ochii noștri. Și,
ca pentru multe alte unități din
întreaga țară, esențială in dez
voltarea ei a fost vizita, în mij
locul nostru, in urmă cu cîțiva
ani, a tovarășului Nicolae

zilele premergătoare Conferinței Naționale a partidu
lui. Asemenea interlocutorilor noștri, cele peste trei
milioane de comuniști, milioanele de oameni ai muncii
de pe întregul cuprins ol patriei, români, maghiari,
germani și de alte naționalități, uniți ca un singur
om îh jurul partidului, al tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU, exprimă prin faptele lor de fiecare zi,
prin spiritul de angajare revoluționară hotărîrea de
a face totul pentru a înfăptui obiectivele celui de-al
Xll-lea Congres al partidului privind dezvoltarea
economico-socială a țării, mersul înainte al României
socialiste spre noi culmi de progres șl civilizație.
Georcje-Radu CHIROVIC1
AN1CA FLORESCU

cu sprijinul corespondenților „Scintell
*
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VIZITA DE PRIETENIE ÎN TARA NOASTRĂ
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII ARABE EGIPT,
MOHÂMED HOSNI MUBARAK, ÎMPREUNĂ
CU DOAMNĂ SUZANNE MUBARAK

Convorbiri între președintele Nicolae Ceaușescu
și președintele Mohamed Hosni Mubarak
i
I
I

(Urmare din pag. I)
Pornind de la rezultatele obținute
pînă acum, de la potențialul econo
mic și tehnic al României și Egip
s-a manifestat dorința comună
i tului,
de a acționa, in spiritul hotărîrilor..
adoptate dâ conducătorii celor două
state, orientărilor și prevederilor cu
prinse în documentele încheiate în
tre țările noastre, pentru extinderea
și adîncirea și în viitor a relațiilor
de strînsă prietenie și colaborare româno-egiptene.
S-a exprimat convingerea că am
plificarea raporturilor bilaterale și,
îndeosebi, economice constituie su
portul material al legăturilor tradi
ționale dintre cele două țări, contri
buind, totodată, la întărirea prieteniei
dintre popoarele român și egiptean-,
cit și Ia promovarea cauzei generale
a păcii, înțelegerii, independenței
naționale, colaborării și progresului
în întreaga lume.

Cei doi șefi de stat au avut, de
asemenea, un larg și aprofundat
schimb de păreri cu privire la evo
luția vieții politice internaționale,
O atenție deosebită a fost acordată
evoluției situației din Orientul Mij
lociu. în acest context, s-a subliniat
că evenimentele militare din Liban
au demonstrat, încă o dată, că si
tuația din această regiune nu poate
fi soluționată' pe cale militară și s-a
relevat că în actualele condiții inter
naționale . se impune, mai mult ca
oricind, să fie intensificate acțiunile
politice și diplomatice pentru reali
zarea unei reglementări globale, jus
te și durabile a conflictului din zonă,
pentru statornicirea, unei păci trai
nice, bazată pe retragerea completă
a Israelului din teritoriile arabe ocu
pate după războiul din 1967 și pe re
cunoașterea drepturilor naționale,
legitime ale poporului palestinian,
inclusiv a dreptului său la autode

terminare, la constituirea unui stat
palestinian independent, pentru in
staurarea unor relații care să asi
gure conviețuirea pașnică a tuturor
statelor din zonă.
Președintele
Mohamed
Hosni
Mubarak a dat o Înaltă apreciere
poziției principiale consecvente a
României in ce privește problemele
din Orientul Mijlociu,; efprturjlqr,,constructive ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu consacrate soluționării
situației din regiune și stabilirii unei
păci juste și durabile.
A fost subliniată importanța pe
care România și Egiptul o acordă
întăririi păcii, colaborării și secu
rității internaționale, soluționării
pe cale politică, a tuturor stă
rilor de război și încordare din
tre state, opririi cursei Înarmări
lor și trecerii la dezarmare, res
pectării și întăririi independenței
naționale a tuturor popoarelor, lichi

dării subdezvoltării și diminuării
marilor decalaje existente între ță
rile bogate și sărace, instaurării unei
noi ordini economice mondiale, înte
meiate pe egalitate și echitate, care
să contribuie la progresul mai rapid
al tuturor statelor și îndeosebi al
celor rămase în urmă.
Președinții Nicolae Ceaușescu și
•Mojiamed .Hosni Mubarak și-au
exprimat satisfacția față de ca
racterul rodnic al convorbirilor
purtate și și-au manifestat con
vingerea. că ele vor contribui la
dezvoltarea și mai intensă a co
laborării dintre România și Egipt,
atit pe tărîm bilateral, cit și pe arena
mondială, in folosul și spre binele
ambelor țări și popoare, al cauzei
păcii, ințelegerii și colaborării in
ternaționale.
Convorbirile s-au desfășurat într-o
atmosferă de caldă prietenie, de
stimă și înțelegere reciprocă.

j Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu
jN
și tovarășa Elena Ceaușescu •>
Președintele Republicii Socialis
te. România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu,
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu s-au reîntîlnit, miercuri,
în cadrul unui dineu, cu președintele
Republicii -Arabe Egipt, Mohamed

Hosni Mubarak, și doamna Suzanne
Mubarak.
Cu acest prilej, a continuat schim
bul de păreri în probleme bilaterale
și internaționale de interes comun.
La dineu au luat parte tovarășii

Constantin Dăscălescu, Gheorghe
Oprea,
Ștefan
Andrei,
Manea
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Vasile Pungan, ministrul
comerțului. exterior și cooperării
economice internaționale, Ion Teșu,

ministrul agriculturii și Industriei
alimentare.
Au participat, de asemenea. Kamal
Hassan Aii, dr. Youssef Wali, dr.
Wagih Shendi.
Dineul’ s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

CEREMONIA SOSIRII PE AEROPORTUL OTOPENI
(Urmare din pag. I)

La scara avionului, preș ed in ții
Nicolae Ceaușescu și Mohamed Hosni
Mubarak s-au sălutat cu deosebită
cordialitate, și-au strîns îndelung
miinile, s-au îmbrățișat. Tovarășa
Elena Ceaușescu a urat, la rîndul
său, un călduros bun sosit președin
telui Mohamed Hosni Mubarak.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au adresat,

de asemenea, urări de bun venit
'doamnei Suzanne Mubarak.
Șeful statului egiptean este însoțit
în vizita sa în țara noastră de Kamal
Hassan Aii, viceprim-ministru și mi
nistrul afacerilor externe, dr. Youssef
Wali, ministrul agriculturii și ali
mentației, dr. Wagih Shendi, ministrul
investițiilor și cooperării internațio
nale, dr., Osama El-Baz, ambasador,
prim-subsecretar la Ministerul Afa
cerilor Externe, șef de cabinet și
consilier al președintelui.

O gardă de onoare aliniată pe ae
roport a prezentat onorul. Au fost
intonate imnurile de stat ale Repu
blicii Arabe Egipt și Republicii So
cialiste România.
Președinții Nicolae Ceaușescu șl
Mohamed Hosni Mubarak au trecut
în revistă garda de onoare.
Pionieri au oferit buchete de flori
președinților Nicolae Ceaușescu și
Mohamed Hosni Mubarak, tovarășei

Elena Ceaușescu și doamnei Suzanne
Mubarak.
După ceremonia sosirji, președinții
Nicolae Ceaușescu și Mohamed Hosni
Mubarak au părăsit aeroportul, indreptindu-se, intr-o mașină escortată
de motocicliști, spre reședința re
zervată oaspeților egipteni.
La reședință, cei doi președinți, to
varășa Elenă Ceaușescu și doamna
Suzanne Mubarak s-au întreținut in
tr-o atmosferă cordială, prietenească.
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Exemplul unităților fruntașe
-puternic îndemn pentru
realizarea integrală a planului
pe 1982

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea, socia
IN DOMENIUL POȘTEI
listă pe 11 luni din acest an de către colective fruntașe de oameni ai
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR
muncii din întreprinderi industriale, din agricultură, transporturi și co
Locul I : Direcția județeană de
merț, precum și din centrale industriale.
Potrivit punctajului general stabilit pe baza nivelului, de realizare a poștă și telecomunicații Buzău cu
550
puncte.
planului la indicatorii prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii
Principalii indicatori de plan au
socialiste, la sfirșitul lunii noiembrie •), pe primele lacuri se situează :
fost depășiți cu : 6,9 la sută la volu
IN DOMENIUL PRODUCERII
planificate cu 6,3 la sută, Iar cele mul activității de poștă și telecomu
ENERGIEI ELECTRICE
materiale cu 8,2 la sută.
nicații, 5,5 la sută la prestații in uni
PE BAZA DE CĂRBUNE
Locul II: întreprinderea chimică tăți fizice, '3,9 la sută la prestații de
servicii pentru populație, 6,8 la sută
Locul I : întreprinderea electro- Craiova.
volumul de activitate pe o persoa
eentrale Oradea.
Locul III : întreprinderea de pro la
nă ; depășiri de plan au mai fost ob
' Principalii indicatori de plan au duse cosmetice ,,Miraj" București. - ținute la beneficii ; cheltuielile la
fost depășiți cu : 1,1 la sută la pro
IN INDUSTRIA METALELOR
1 000 lei venituri au fost mai mici
ducția de energie electrică la borNEFEROASE ȘI RARE
decit cele planificate cu 8,2 la sută.
• nele. generatoarelor și la graficul de
Locul II : Direcția de poștă și tele
Locul I : întreprinderea „Laromet"
putere la dispoziția sistemului ener
comunicații Bistrița.
getic național, 2,3 la sută la produc București cu 619 puncte.
Locul III : Direcția de poștă și te
tivitatea muncii ; unitatea s-a înca
Principalii indicatori de pian au
drat in consumul normat de com fost depășiți cu : 1.4,5 Ia sută la pro lecomunicații Harghita.
bustibil pentru producerea energiei ducția netă. 4,4 la sută la producțiaÎN DOMENIUL COMERȚULUI
electrice și termice ; cheltuielile au marfă vindută și încasată, 15,9 la
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI
fost mai miei decit cele prevăzute în sută . la productivitatea muncii, 13,1
DE ALIMENTAȚIE PUBLIC/K
buget cu 2,7 Ia sută.
la sută la beneficii ; cheltuielile to
tale
la.
1
000
lei
producție-marfă
au
Locui
I : întreprinderea dc alimen
ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI fost mai mici decit cele planificate
tație publică Tg. Jiu cu 327 puncte.
ȘI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI
cu 1,3 la sută, iar cele materiale cu
ELECTRICE
Principalii indicatori de plan au
2,1 la sută.
fost depășiți cu : 4,9 la sută la des
Locul I : întreprinderea de rețele
Locul II : întreprinderea de alu faceri de mărfuri cu amănuntul, 13,3
electrice Suceava cu 495,3 puncte.
mină Oradea.
la sută la producția proprie, 5,3 la
Unitatea a redus consumul propriu
Locul III : întreprinderea de alu sută la volumul desfacerilor de măr
tehnologic de energie electrică cu 2,7 miniu Slatina. ’
furi pe un lucrător ; depășiri de
la sută și a depășit prevederile de
plan au mai fost obținute la benefi
ÎN INDUSTRIA CELULOZEI
plan la producția netă în activitatea
cii ; cheltuielile de circulație la 1 000
ȘI HÎRTIEI
de construcț.ii-montaj și la producti
lei desfacere au fost mai mici decit
vitatea muncii cu 10,3 la sută ; s-a
Locul I : întreprinderea de hîrtle cele planificate cu 11,8 la sută, iar
încadrat în repartițiile de energie cretată și carton ondulat Ghimbav, nivelul fondului de retribuire la 1 000
electrică și în cheltuielile prevăzute județul Brașov, cu 768,2 puncte.
lei desfacere cu 4,5 la sută.
în buget.
Principalii
indicatori
de
plan
au
Locul II : întreprinderea de ali
Locul II : întreprinderea de rețele fost depășiți cu : 7,7 . la sută la pro mentație
publică Bacău.
electrice Iași.
ducția fizică, 2,2 la sută la producția
Locul III : întreprinderea de ali
Locul III : întreprinderea de re netă. 3,6 la sută la producția-marfă
publică și hoteluri Bo
țele electrice Pitești.
vindută și încasată, 8,1 la sută la be mentație
toșani.
neficii;
depășiri
de
plan
au
mai
fost
ÎN DOMENIUL FORAJULUI
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE obținute la export ; consumurile de
ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
energie electrică și combustibili au
LOCATIVE ȘI PRESTĂRI
Locul I : Schela de foraj Tg. Ocna, fost mai mici decit cele normate cu
ÎN CONSTRUCȚII
3 la sută.
județul Bacău, cu 651,9 puncte.
Locul
I
: întreprinderea de con
Principalii indicatori de pian au
Locul II : întreprinderea de carton
strucții, reparații, administrare lofost depășiți cu : 2,8 la sută la sonde ondulat și ambalaje București.
cativă „Foișor" București cu 785
terminate din foraj, 5 la sută la pro
puncte.
ducția fizică la forajul de • exploata
re, 8,1 la sută la viteza de lucru la
Principalii indicatori de plan au
forajul de cercetare geologică ; chel
fost depășiți cu : 16,8 la sută la intuielile efectiv realizate la lucrările
, casări din activitatea de producție și
de foraj au fost mai mici decit cele
prestări de servicii, 14.7 la sută la
planificate cu 2,3 la sută.
producția de construcții-montaj, 15,4
Locul II : Schela de foraj Zemeș,
la sută, la volumul lucrărilor de în
județul Bacău.
treținere, reparații curente și prestări
in
construcții, 15,3 la sută la benefi
• ÎN INDUSTRIA PRODUSELOR
cii
; cheltuielile totale la 1 000 lei
REFRACTARE
Locul III : întreprinderea de htrtie producție-prestații au fost mai mici
Locul I : întreprinderea „Răsări și carton „Comuna din Paris" Piatra decit cele planificate cu 0,5 la sută ;
Neamț.
tul" Brașov cu 516,8 puncte.
de asemenea, consumurile de mate
rii prime, materiale, combustibili și
Principalii indicatori de plan au
ÎN INDUSTRIA -TEXTILA
energie electrică au fost mai mici
fost depășiți cu : 1,4 la sută la pro
(MĂTASE, IN, CÎNEPA, LÎNA)
decit cele normate., ;
ducția fizică, 2,9 la sută la produc
Locul I : întreprinderea de stofe
Locul II : întreprinderea de con
ția-marfă vindută și încasată,' 18,6
de
mobilă
București
cu
764
puncte.
strucții,
reparații, administrare ’locala sută la productivitatea muncii;
tivâ
Giulești BubifrâștV’
consumurile de materii prime șt ma •Principalii indicatori de plan au
teriale au fost mâi mici’ decit cele fost depășiți cu : 5,1 la sută la. pro
Locul Ut : întreprinderea de con
normate cu 5,2 <la sută, iar cele de ducția netă, 2,8 la sută la producția strucții, reparații, administrare locaenergie electrică și combustibili cu fizică, și la export, 3,6 la sută la pro tivă Constanța.
0,4 la sută.
ductivitatea muncii ; consumurile de
INDUSTRIA METALURGICA —
Locul II : întreprinderea de pro materii prime și materiale au fost
CENTRALE INDUSTRIALE
duse refractare Aleșd, județul Bihor. mai mici decit cele normate cu 3 la
Locul III : întreprinderea de pro ■ sută, iar cele de energie electrică și
Locul I : Centrala industrială pen
combustibili
cu
11.4
la
sută.
duse refractare Pleașa, Ploiești.
tru produse refractare Brașov cu
Locul II : întreprinderea -„Liber 293,4 puncte.
ÎN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR tatea"
Sibiu.
Principalii indicatori de plan au
DE MAȘINI DE RIDICAT,
Locul III : întreprinderea de lină fost depășiți cu : 9,5 la sută la pro
MATERIAL RULANT.
pieptănată
București.
ducția
netă, 2,9 la sută la producțiaCONSTRUCȚII NAVALE
marfă vindută și încasată, 5,1 la
ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC
ÎN INDUSTRIA STICLEI,
sută la productivitatea muncii ; chel-j
CERAMICII FINE
Locul I : întreprinderea „Timpuri
tuielile totale la 1 000 lei producțieȘI ARTICOLELOR CASNICE
noi" București cu 653,8 puncte.
marfă au fost mai mici decit cele
Locui
I
:
întreprinderea
de
porțe

planificate cu 1,2 la sută, iar cele
Principalii indicatori de plan au
lan
Curtea
de
Argeș
cn
930,7
puncte.
materiale cu 1,7 la sută.
fost depășiți cu : 7,7 la sută la pro
ducția netă, 3,8 la sută la producția
Principalii indicatori de plin au INDUSTRIA DE MAȘINI-UNELTE,
fizică, 9,4 la sută la beneficii ; depă fost depășiți cu 1,2 la sută la produc
ELECTRONICA
șiri de plan au mai foSt obținute la ția fizică, 1 la sută la producția netă
ȘI ELECTROTEHNICA
export ; consumurile de materii pri și productivitatea muncii, 5 la sută la
me și materiale au fost mai mici de producția-marfă vindută și încasa
Locul I : Centrala industrială de
cit cele normate cu 1,2 la sută, iar tă ; depășiri de plan au mai fost ob echipament special București cu 422,2
cele de energie electrică și combus ținute la export și beneficii ; consu puncte.
tibili- cu 4,4 la sută.
murile de materii prime și, materiale
Principalii indicatori de plan au
Locul II : întreprinderea mecanică au fost măi mici decit cele normate fost depășiți cu : 6,4 la sută la, pro
cu
5,4
lâ
sută,
iar
cele
de
energie
Drobeta-Turnu Severin.
netă, 3,3 la sută la producțiaelectrică și combustibili cu 4,2 lâ ducția
marfă vindută și’ incâsată, 6,5 la sută
Locul III: întreprinderea de avioa sută. ,
.
.
la productivitatea muncii ; depășiri
ne Bacău.
Locul II : întreprinderea de .porțe de plan au măi fost obținute la ex
lan Alba Iulia. ...... .
:
ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI
port ; consumurile de materii prime
ȘI UTILAJE ELECTRICE.
Locul III : întreprinderea de mase și mâteriale au fost mai mici decit
MOTOARE ȘI MATERIALE
cele normate cu 10 la sută, iar . cele
plastice „Viitorul" Oradea.
ELECTROTEHNICE
de. energie ’ electrică, și combustibili
BERII. SPIRTULUI, cu 4,9 la șută.’
Locul I : întreprinderea de con ÎN INDUSTRIA
AMIDONULUI, APELOR
Locul II : Centrală industrială de
ductori electrici emailați Zalău cu
MINERALE Șl TUTUNULUI
echipamente de , telecomunicații și
532,6 puncte.
automatizări București.
. Unitatea, a-depășit prevederile - de- Mcul I : întreprinderea de. bere
plan , la producția netă și. productivi București cu 1 015,1 puncte.
INDUSTRIA CHIMICA
Principalii indicatori de plan au
tatea muncii cu 3 la sută ; depășiri
Locul
I : Centrala de utilaje și
fost
depășiți
cu
:
18,1
la
sută
la
de plan importante, au fost obținute
la export ; cheltuielile totale la 1 000 producția fizică, 9,3 la sută la pro piese de schimb pentru industria
lei producție-marfă au fost mai mici ducția marfă vindută și încasată ; chimică București cu 645,6 puncte.
dăcîf cele'planificate cu 1,3 lâ sută, depășiri de pian ” âu măi"fost’’ obți ■Pnncipâlii rridîăato’ri de plan’ au
nute la producția netă, export și pro fost depășiți cu : 13,6 la'sută la pro
iar cele materiale cu 1,2 la sută.
Locul II : întreprinderea de mo ductivitatea muncii ; cheltuielile to ducția fizică, >14,5 la sută la produc
tale
la. 1 000 lei producție-marfă aii ția -netă ; ■ depășiri,, de plan au mai
toare electrice Pitești.
fost mai mici decit cele planificate fost objinute la export și beneficii ;
Locul III : întreprinderea de fa cu.17,5 la sută,,iar’ cele’materiale cu cheltuielile totale la 1 000 lei producbricație și montaj ascensoare Bucu 15,8 la.sută.
■
, i ■■
\ iție-rnarfă au fost mâi mici decit cele
rești.
Locul II : întreprinderea de spirt planificate cu 4,7 la sută,. iar ’ cele
materiale;cu 6,9 la sută,
Ozun, .județul Covașna. ■
IN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI —
.Locul II : Centrală industrială de
Locul III : întreprinderea de țiga
ALTE MINISTERE
metale neferoase și rare București.
rete Sf. Gheorghe.
Locul I : întreprinderea de utilaj
ECONOMIA FORESTIERA
ÎN AGRICULTURA DE STAT
chimic Borzeșți cu 913,8 puncte.
— UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII
Principalii indicatori de plan au
Locul I : Centrala de utilaje și
Locul I : întreprinderea avicolă de
fost depășiți cu : 11,9.1a sută la pro
pieăe de schimb .București cu 444,3
ducția fizică, 7,3 la sută la producția Stat Bacău cu 747 puncte.
puncte.
netă, 5,1 1a sută la productivitatea
Principalii iridicatori .de plan au
'Principalii indicatori de plan au
muncii ; depășiri de plan au mai fost fost depășiți eu : 15 la sută Ia pro
obținute la export și beneficii ; chel ducția fizică și la livrările de’carne, fost’ depășiți cu : 6,3 la sută la pro
ducția
fizică, 1,3,1a sută la producția
tuielile totale la 1 000 lei producție- 11.3 la sută la efectivele de păsări la
marfă au fost mai mici decit cele sfirșitul perioadei ; depășiri de plan netă, 1,8. lâ siită.la productivitatea
planificate cu 2,1 la sută, . iar cele au mai fost obținute la producția fi muncii, 3,3 la sută la beneficii ; con
materiale cu 0,9 la sută.
zică și la livrările de ouă, precum și sumurile de materii prime și mate
riale au fost mai mici decit cele nor
•Locul-II-: întreprinderea de pro la beneficii.;, cheltuielile.la .1000 lei mate
cil'414 Ta" sută, iar cele'de ener
duse industriale pentru construcții producție-marfă au fost mai mici gie electrică
căi -ferate „Harghita" Miercurea decjt cele planificate, „cu 9,5. la- sută.. la' sută!........ .și combustibili cu 6,5
Ciuc. Locul II : întreprinderea avicolă
’. Locul II : Centrala cimentului
’ .•
■Locul III : întreprinderea de repa de stat Galați.,
.
rații utilaj minier Tg. Jiu.
Locul III :. întreprinderea • avicolă București.
de stat Tg. Jiu.
INDUSTRIA
UȘOARA
ÎN INDUSTRIA
Locul I : Centrala industriei bum
DE MEDICAMENTE, COSMETICE,
ÎN DOMENIUL
COLORANȚI ȘI LACURI
TRANSPORTURILOR FEROVIARE bacului București cu 232,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
Locul I : întreprinderea de produ — DEiPOURI DE CALE FERATĂ
fost depășiți cu : 1,6 la sută la pror
se cosmetice „Nivea" Brașov cu 404,2
Locul I : Depoul Fetești cp 262,2 ducția
fizică, 1,1. la sută la producția
puncte.
puncte.
netă, 6,6 la șută lâ livrări de măr
Principalii indicatori de . plan au
Principalii indicatori de plan au furi lâ fondul pieței ; depășiri de
fost depășiți cu : 6,2 la sută, la pro fost depășiți cu : 2,8 la sută la vo plan au mai fost obținute la export
ducția fizică, 12,9 la sută la produc lumul de transport, 3,9 la sută la și beneficii ; consumurile, de materii
ția netă, 5,3 la sută la livrări de productivitatea muncii, 2,7 la sută la prime și, materiale au fost mai mici
mărfuri la fondul pieței ; cheltuie greutatea medie brută a trenului de decit cele normate cu 0,4 la sută, iar
lile totale la 1 000 lei producție- marfă ; cheltuielile totale au . fost cele de energie electrică și combus
marfă au fost mai mici decit cele mai mici decit cele planificate cu 8,2 tibili cu .1,3 la sută.
la sută, iar consumurile de combus
Locul II : Centrala industriei tri
tibili și energie electrică au fost mai
*) Indicatorii privind producția mici decit cele normate cu 0,2 la cotajelor București.
Locul III : Centrala industriei mă
netă, productivitatea muncii, cos sută.
tăsii, inului și cînepii București.
Locul II : Depoul Galați.
turile de producție și beneficiile
tint calculați pe zece luni.
Locul III : Depoul Oradea.
î
(Agerpres)
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DIN INIMILE FIILOR ȚĂRII,

Partidul - deschizătorul unor
largi orizonturi pentru progresul
continuu al științei românești
Cultura poporului nostru conține
frumusețea și expresivitatea limbii
vorbite, indeminarea minții și mnnii în crearea obiectelor necesare
vieții, poezia și arta, ideologia și
filozofia, dar mai cuprinde știința
și tehnologia care au devenit as
tăzi cele mai importante resurse de
progres. Știința și tehnologia asi
gură cu prioritate progresul econo
mic fără de care nici o altă pro
blemă nu poate fi rezolvată în
mod corespunzător. Alături de ma
rile probleme ale societății contem
porane referitoare la energie, va
lorificarea resurselor minerale dis
ponibile, alimentație, mediti încon
jurător, se ridică și acelea ale unui
ansamblu de tehnologii de uz ex
trem de general, dar cu mari impli
cații pentru economie și societate.
Aceste tehnologii sint microelec
tronica și informatica, domenii care
împreună cu automatica, robotica
industrială și telecomunicațiile în
cep să implice modelul de dezvolta
re economico-socială a unei țări.
Pentru o țară socialistă ele se pla
sează în inima forțelor de produc
ție necesare trecerii la comunism.
înțelegerea științei și tehnologiei
intr-un context cultural mai lărg
a devenit un factor esențial pentru
societatea contemporană. Tehnolo
gia este o disciplină riguroasă,
aproape matematică. Tehnologia nu
poate fi privită în mod izolat, de
oarece nu funcționează în sine, în
realitate ea este legată de om și
societate și de aceea capătă, mai
curînd, un caracter dialectic. Cli
pele de generare a tehnologiei ca
stări creative ale minții umane sînt
și ale unei poetici specifice, sint
clipe de relație cu substanța, ener
gia și informația. Tehnologia este
respirația științei, ea materializează
știința ca forță de producție, iar
efectele tehnologiei asupra societă
ții nu sînt numai industriale și eco

nomice, ele conțin și influențe
directe psihologice și chiar sociale.
Dialectica tehnologiei datorită aces
tor două extremități vii ale ei, prin
sursele și efectele umane și sociale
se înscrie cu mare subtilitate în
fenomenul culturii contemporane și
din toate punctele de vedere tre
buie înțeles rolul larg și important
pe care partidul ii acordă științei.
Este un mare merit al Partidului
Comunist Român, al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, de a se fi
adoptat începînd din anul 1965 im
portante hotăriri de partid și de

sau care va fi trăsătura esențială
a noilor forțe de producție care vor
susține societatea comunistă. Expu
nerea ne arată că o gîndire asupra
comunismului nu poate decît să ia
in considerație, in primul rind, pro
blema forțelor de producție. Simul
tan sint avute în vedere și aspec
tele spirituale, creatoare, imagina
tive ale viitoarei societăți, ceea ce
constituie un puternic stimulent
pentru activitatea oamenilor de
știință și de cultură din țara noas
tră, pentru oricare cetățean al pa
triei.
O viziune contemporană asupra

Mihai DRÂGĂNESCU
membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România

stat privind dezvoltarea științei și
tehnologiei in țara noastră. In Di
rectivele Congresului al XII-lea al
partidului cu privire la dezvoltarea
economico-socială a României se
prevede „ridicarea nivelului tehnic
și calitativ al întregii producții ma
teriale prin promovarea largă a
mecanizării, automatizării și cibernetizării producției, introducerea
celor mai noi cuceriri ale științejLȘi
tehnicii*
*'.
Aceasta este prima directivă în
scrisă in cadrul orientărilor și sar
cinilor de bază din documentele
Congresului al XII-lea și ea cores
punde specificului revoluției tehnico-științifice contemporane în
care automatizarea, joacă rolul prin
cipal.
în lumina expunerii tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Plenara lăr
gită a Comitetului Central al parti
dului din 1—2 iunie 1982 se im
pune să ne gindim care vor fi for
țele de producție ale comunismului

societății trebuie să aibă în vedere
și factorul tehnologic. Tehnologia
este aceea care produce salturi in
domeniul forțelor de producție și
prin aceasta transformă și econo
mia. începe să șe contureze tot
mai mult ideea că un nou ciclu
economic prosper poate fi adus ele
asemenea noi tehnologii de bază
cum sînt informatica și microelec
tronica. Cel mai important efect al
acestor tehnologii, începînd din ac
tuala etapă, îl constituie creșterea
productivității muncii, condiție
esențială pentru progresul societă
ții. Domeniile tehnologiei informa
ționale sînt factor comun pentru
toate ramurile economiei naționa
le, la fel ca și energia, dar și pen
tru toate ramurile cunoașterii, învățămîntului, medicinii etc.
în cazul țării noastre sînt cunos
cute multe exemple de eficiență
obținută în cele mai diferite dome
nii de utilizare a noilor tehnologii
de • vîrf. Asemenea rezultate s-ail

PARTIDULUI-URAREA ȚĂRII!

conturat sub îndrumarea atentă a
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, președintele
Consiliului Național pentru Știință
și Tehnologie, reușind astfel să va
lorificăm. mult mai bine potențialul
științific al țării; conform programului-directivă de cercetare știin
țifică, dezvoltare tehnologică și de
introducere a progresului tehnic,
aprobat de Congresul ui XII-lea al
partidului.
Experiența ne arată că este ne
cesar un anumit echilibru sau ra
port între dezvoltarea ramurilor de
virf și celelalte ramuri industriale
ale economiei naționale, precum șl
intre toate acestea și agricultură.
Este adevărat că astăzi sintem con
fruntați și cu problemele globaiității care se manifestă pe tot mâi
multe planuri,-luind din nefericire
și forme de criză, dar și rezolvarea
acestora depinde în mare măsură
de știință și tehnologie, deși nu nu
mai de ele. Știința contribuie și la
dezvoltarea inteligenței sociale, la
antrenarea inteligenței și gîndini
umane care să favorizeze rezolva
rea problemelor și să .asigure pro
gresul în toate domeniile.
Pentru analiza noilor . procese
științifice, tehnologice, economice și
sociale oamenii de știință români
-găsesc în gîndirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu o sursă de in
spirație și îndemnuri vii pentru ac
tivitatea lor creatoare. Dacă rezul
tatele noastre vor fi bune, atunci
vom justifica încrederea pe care
partidul ne-a acordât-o și ne vom
fi îndeplinit rolul nostru în sinul
poporului din care facem parte. La
. deschiderea Conferinței Naționale a
Partidului Comunist Român oame
nii de știință se angajează să de
pună toate eforturile pentru a fi
ia înălțimea speranțelor poporului
român.

Partidul-marele autor al unei
vaste opere de creație
Nu știu dacă mai există locuri Idealul îndelung rîvnit al unirii și
care masele populare participă di un larg Cîmp de afirmare. Acest
în lume în care creației maselor să ■ unității tuturor fiilor patriei, ideal
rect la făurirea culturii și artei so teren de afirmare și împlinire este
i se acorde o atît de mare impor care în istoria românilor cunoaște
cialiste, la permanentul dialog din țara însăși, cu noile sale vetre de
tanță ca la noi, in România — scria un larg drum de lupte și astfel
tre artiști și public, la setea cu civilizație și cultură, ctitorite sub
recent, pe bună dreptate, scriitorul este astăzi o strălucită realitate.
care acest public nou caută zi de zi Îndrumarea înțeleaptă și luminoa
Dumitru Radu Popescu, președin Sintem cu toții solidari în opera
t și din fericire găsește — cartea
să a partidului. Noi, creatorii, ne
tele Uniunii scriitorilor. Intr-ade vastă și luminoasă pe care o fău
bună, spectacolul emoționant, con amintim adesea de îndemnul for
văr, oricine ia aminte cu bună cre rim, fiecare după puterea și pri
certul armonios, pictura.în trăsă mulat ațît. de expresiv de secreta
dință la vasta operă de creație al ceperea lui, fiecare adueîndu-și
turile căreia să-și regăsească ceva rul general al partidului, tova
cărei arhitect este Partidul Comu i. nota lui proprie, armonioasă, spe
din propriul tumult, arta care să-i rășul‘Nicolae Ceaușescu, de a’sorbi
nist Român, condus cu strălucire de cifică vocației, talentului și dome
descopere șl să-i deslușească ori din izvorul vieții. Și simțim că pă
tovarășul'Nicolae Ceaușescu, va ob niului în care activează. In marea
zonturi mereu mai înalte. Mă gîn- mântul nostru, viața noastră au
serva pretutindeni în patria noas frescă multicoloră a construcției
desc la toate aceste realități, ce nenumărate, asemenea izvoare ce
tră semnele viguroase ale noului socialiste, sintem angajați cu toții.
ilustrează dezvoltarea artei și cul- au rămas încă necercetate și au și
în toate domeniile construcției so
unde mari, năvalnice, care nu ss
cialiste, inclusiv în construcția spi
revarsă suficient în operele artis
rituală, culturală și artistică. Fiind
tice. Datoria artei este de a reflec
că, potrivit politicii umaniste a
Dina COCEA
ta realitatea, de a cultiva idealuri,
partidului, în România opera cea
Inarmînd oamenii cu puterea de a
mai măreață, plină de răspundere
le transforma în realitate, mobiliși angajare este făurirea omului
zîndp-i și însuflețindu-i în munca
nou, cu o înaltă conștiință a valorii români, maghiari, germani, spre a
turil socialiste, la procesul profund lor plină de abnegație. Cred că
lui, a virtuților creatoare multiple ne făuri aici, în România, viața
stimulator al democratizării vaste aceasta este dealtfel nobila îndato
pe care este chemat să le pună pe pentru care s-au jertfit atîtea ge
și neîntrerupte a întregii vieți ar rire a artei și că ea dispune de
deplin in lumină, să le afirme spre nerații de înaintași, ^luptători pen
tistice, spirituale și identific în ele, acele virtuți ce contribuie la înăl
folosul lui și al patriei noastre.
tru dreptate socială și națională,
cu mindrie și recunoștință, aportul țarea omului, la tendința de autodecisiv al politicii partidului, al
Secretarul general al partidului pentru unire, pentru independență
secretarului său general în deter depășire ce l-a înnobilat dintota afirmat în repetate rînduri acest și neatîrnare. în vastul proces al
minarea noului curs al tuturor ra deauna. Cultivarea acestor idealuri
adevăr esențial, izvorît dintr-o ine edificării socialiste artelor le revi
murilor creației chemate să slu ale poporului contribuie în gradul
galabilă dragoste pentru destinul ne un rol important prin capacita
jească masele, pe cei mulți, să se cel mai înalt la unitatea tuturor
națiunii noastre : in România, noi tea lor de a modela caracterele, de
Inspire din Izvorul curat al vieții celor ce munceăc și duc mai depar
construim socialismul cu poporul, a forma oameni sensibili, cu o gîn
și muncii lor, izvor care asigură te țara, civilizația ei materială și
pentru popor, potrivit intereselor dire înaintată, eliberată de preju
strălucirea și durabilitatea actului spirituală. Arta contribuie astfel la
lui fundamentale, potrivit năzuin decăți.
Gîndindu-mă acum, cind țara
artistic autentic slujit de talent, de acea strînsă unitate de trăire, de
țelor celor mai fierbinți ale fiecă
o înaltă conștiință morală și cetă simțire, de angajare in transforma
ruia de a trăi într-o țară frumoasă întreagă participă ca un sin
țenească. Este vorba
deci de rea lumii, la acea unitate a po
căreia toți, fiii săi, fără deosebire gur om la marele său eveniment
umanismul întregii noastre politici, porului în jurul partidului, pentru
de naționalitate, ii dăruiesc într-o politic — Conferința Națională a
de atenția vie, permanentă ce se împlinirea marilor proiecte ''sociaimpresionantă unitate tot ce au mai partidului — lâ rolul și locul creato
acordă dimensiunii spirituale a ■ liste.
bun. Unitatea vie și trainică a rilor de artă in societatea în care
omului, capacității lui creatoare.
construcției noastre socialiste deri trăim, mă gîndesc Ia bucuria pe
Să dăm acestor relații și idealuri
Toate acestea sînt, în același timp, mai multă strălucire în creațiile
vă din unitatea noastră moral-po- care o citesc pe chipul ftamenilor
mărturii ale democrației valorilor, noastre, să facem din mesajul artei
litică, din gîndul unit al tuturora veniți la teatru, mă gîndesc la im
sub flamura idealului revoluționar presionanta afluență spre lăcașu
ale unei veritabile întreceri în un mesaj al poporului, ăl construc
cursul căreia oamenii își dezvoltă ției și al păcii unul din angaja
al unei Românii libere și stăpine rile de cultură a milioanelor și mi
aptitudinile, vocația. Talentele de mentele cu care întîmpinăm Con
pe destinul ei, voce distinctă și lioanelor de oameni ai muncii de
orice fel și de pretutindeni au azi ferința Națională a partidului.
demnă în lumea contemporană, la orașe și sate, la entuziasmul cu

y

Oamenii muncii din unitățile Ministerului Silviculturii au realizat sarcinile
la principalii indicatori ai planului pe anul 1982
Oamenii muncii din unitățile Mi
nisterului Silviculturii, hotăriți să
întîmpine Conferința Națională a
partidului și cea de-a 35-a aniver
sare a proclamării Republicii 'CU
rezultate deosebite în muncă, și-au
îndeplinit sarcinile, la principalii
indicatori specifici acestei ramuri
pe anul 1982. Acționînd în spiritul
orientărilor și indicațiilor date de
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pri
vind mai buna gospodărire a fon

dului forestier și valorificarea su
perioară a tuturor produselor pă
durii, personalul muncitor din
unitățile ministerului se angajează
ca pînă la sfîrșitul anului să obți
nă realizări în valoare suplimenta
ră de peste 110 milioane lei.
într-o telegramă adresată C.C. al
P.C.R., tovarășului Nicolae
Ceaușescu, de Ministerul Silvicul
turii se spune : Pe baza orientări
lor, indicațiilor și sarcinilor dum
neavoastră, mult stimate tovarășe

secretar general, Nicolae Ceaușescu,
sintem într-un proces înnoitor ai
silviculturii românești și vom ac
ționa in continuare cu și mai multă
fermitate pentru eliminarea unor
neajunsuri care mai există în acti
vitatea noastră privind îngrijirea,
refacerea și mai ales gospodărirea
cu mai multă grijă a fondului fo
restier, valorificarea superioară a
tuturor produselor pădurii, pentru
întărirea ordinii și disciplinei, asigurînd în același timp păduri sănă
toase, de înaltă productivitate.

Organizația pionierilor a îndeplinit angajamentul la muncă patriotică pe acest an
Intr-o telegramă adresată to
varășului
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Consiliul
Național al Organizației Pionierilor
raportează, în cinstea Conferinței
Naționale a partidului, îndeplinirea
angajamentului la muncă patrioti
că pe anul 1982.
Pionierii și școlarii — se spune
in telegramă — au colectat în acest
an 39 mii tone fier, 20 mii tone
hîrtie. 61 milioane ambalaje sticlă,
3100 tone plante medicinale, pre
cum și alte materiale necesare eccnomiei naționale. în perioada
campaniei agricole de toamnă,
peste 1,4 milioane pionieri au par

ticipat alături de părinții lor la
stringerea și depozitarea recoltei.
Urmînd îndemnurile mobilizatoa
re pe care ni le adresați in perma
nență, de a ne pregăti încă de la
cea mai fragedă vîrstă pentru
muncă și viață, sintem animați de
dorința de a ne aduce contribuția,
după puterile noastre, la înflorirea
tuturor localităților, participînd cu
însuflețire la ample acțiuni de în
frumusețare și gospodărire a ora
șelor și satelor patriei.
Noi, pionierii și șoimii patriei,
toți copiii țării — se arată în în
cheierea telegramei — vă aducem,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, un fierbinte
omagiu pentru condițiile minunate

de viață și învățătură, pentru dra
gostea și grija părintească cu care
ne înconjurați zi de zi.
Exprimîndu-ne și cu acest prilej
profunda admirație și mîndria pa
triotică față de neobosita activitate
pe care o desfășurați pentru pro
movarea intereselor vitale ale po
porului nostru, a cauzei socialis
mului și păcii, pionierii României
socialiste, asemenea întregului ti
neret, își reafirmă totala adeziune
la inițiativele de pace promovate
de dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
la întreaga politică internă și ex
ternă a partidului și statului
nostru.
‘

cinema
• Năpasta: GLORIA (47 46 75) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MODERN
(33 7101) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Secvențe : STUDIO (59 53 15) — 10;
12; 14; 16; 16; 20, AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CULTU
RAL (83 50 13) — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Concurs : . MIORIȚA (14 27 14) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; ’18; 20, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Actorul șl sălbaticii : PATRIA
(11 86 25) — 9; 12,30; 16,30; 19,30.
• Clipa : SCALA (11 03 72) — 10; 14; 18.
0 Burebista : FESTIVAL (15 63 84) —
9; 12; 15.30; 19.
• Cu mîinile curate : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
0 Rămîn cu tine: GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, UNION
(1.3 49 04) — 9,30; 11,45; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Prea tineri pentru riduri : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
0 Femeia din Ursa Mare : VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.

• în runda a patra a campiona
tului republican masculin de șah, ce
se desfășoară la Clubul I.T.B. din
Capitală, Ghițescu l-a învins pe
Stoica, Cioiac a pierdut la Ionescu,
iar partidele Pavlov — Ștefanov, Ol
tean — Ardeleanu, Tratatovici —
Cherteș s-au încheiat remiză. în
clasament conduc Th. Ghițescu și
C. Ionescu, cu 2,5 puncte fiecare.
9 în orașul Tours s-a disputat a
doua intîlnire internațională amica
lă de hochei pe gheață dintre echipeîe Franței și României. Hocheiștii francezi au obținut victoria
cu scorul de 7—6 (4—1, 2—5, 1—0).
în primul meci, echipa gazdă ciștigase cu 6—4.

Arc luminos
deasupra patriei
Simt unduirea ploilor stelare
Țîșnind din arcul munților Carpați,
Cum se-arcuiește-n noi, în fiecare,
Noi, frații brazilor străluminați,
Ce alergăm cu tluviiie spre mare
De patima luminii însetați.
Sub arcul nopții brațul meu deschidu-l,
Și risipesc sub cer un pumn de stele,
Arc luminos, deasupra țării mele,
Străluminat într-un cuvînt — Partidul I
Cu el noi mergem spre un anotimp
Incandescent în care gîndul arde —
Polară stea aprinsă în stindarde,
Veghind prin timp și dincolo de timp ;
Fiii acestui timp, pe timp stăpîn,
Noi toți - PARTIDUL COMUNIST ROMÂN.

Negoiță IRIMIE

Sub steagul tău,
/
Cind rătăcind prin vremea acelor vremuri
grele
r orbecăiam pe drumul îngust și neștiut,
tu m-ai luat de mînă ca pe un prunc
pierdut
și m-ai adus la vatra de dor a casei mele.

De-atunci întreaga viață mi-e dăruită ție,
partid, și-n orice clipă sub steagul tău cutez
căci raza ta in suflet îmi dă credință vie
și brațului meu: vlagă și ochiului meu: văz.
De tine încălzită mi-e inima. Răsună
într-însa bucuria cu care eu te cînt
și îți urmez și slava ce-n veci n-o să apună,
spre glorioase piscuri, în zboru-ți neînfrînt,
acolo unde pacea cu-azurul se cunună
ca evul omeniei să-nceapă pe pămînt!

t
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Franx lohannes BULHARDT
*

Și inima mi-e
țării dăruită
O, soarta cu atîta dărnicie
mă-ntîmpină cu brațele-ncărcate
spunîndu-mi din comorile ei toate
să imi aleg tot ce-mi doresc eu mie I
Și am ales : aceste-nmiresmate
țarini de viață și de poezie
în care fapta strălucește vie
iar cîntecul se naște-n libertate.
Eram bătut de vînt odinioară
ca frunza care cade vestejită
și e minată-n pribegie-amară.
Dar azi mi-e bucuria împlinită.
Partidul l-am ales. Și am o țară
și inima mi-e Țării dăruită.

*
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SZEKELY Jănos
versiunea românească Victor Tulbure

Manifestări politico-educative dedicate
Conferinței Naționale a partidului
partid, față de secretarul său gene
La institutul de arhitectură „Ion
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de
Mincu" din Capitală a avut loc,
plina adeziune la politica internă și
miercuri dimineață, vernisajul EXexternă a partidului, hotărirea de
POZIȚIEI-CONCURS DE AFIȘ PO
a-și spori contribuția la munca eroi
LITIC CU TEMA „STUDENȚIMEA
că desfășurată pe marile șantiere ale
COMUNISTĂ, PLENAR ANGAJA
construcției socialiste, pentru înfăp
TĂ ÎN TRANSPUNEREA 1N VIAȚĂ
tuirea
neabătută a programului
A PROGRAMULUI PARTIDULUI,
partidului de făurire a societății so
A ORIENTĂRILOR ȘI INDICA
cialiste multilateral dezvoltate și îna
ȚIILOR TOVARĂȘULUI NICOLAE
intat,e a României spre comunism.
CEAUȘESCU, SECRETARUL GENE
RAL AL PARTIDULUI COMUNIST
ROMAN". Această manifestare a fost
La întreprinderea „23 August"
organizată . în cinstea Conferinței . din București a avut loc o SESI
Naționale a ..partidului de Consiliul . UNE “ DE COMUNICĂRI ȘTIIN
Uniunii Asociațiilor Studenților CoȚIFICE ORGANIZATĂ DE ACA’ =DEMIA' DE STUDII ECONOMI
CE, COMITETUL DE PARTID AL
zentate, studenți din cele 19 centre
SECTORULUI 3 ȘI CONSILIUL OA
universitare ale țării își exprimă în
MENILOR MUNCII din această în
forme specifice profundele sentimen
te de dragoste și devotament față da
treprindere bucureșteană, în cinstea

Conferinței Naționale a Partidului
Comunist Român și a aniversării Re
publicii.
Comunicările prezentate au abor
dat probleme fundamentale ale me
canismului economico-financiar în
lumina recentelor documente de
partid, a expunerilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Au fost eviden
țiate studiile efectuate de cadre di
dactice, cercetători și specialiști din
producție privind eficiența aplicării
mecanismului economico-financiar la
această mare unitate industrială...
Dezbaterile au pus în evidență im
portanța legării tot, mai s.tririse. a.,
invătămîntuiui cu cercetarea și pro
ducția,' a pregătirii’ și ’perfecționării''
cadrelor în concordanță cu exigen
țele producției moderne.

(Agerpres)

Succes deplin Conferinței Naționale a partidului!
(Urmare din pag. I)
goare științifică partidul nostru la
Congresul al Xil-lea.
Conferința Națională a partidului,
ale cărei lucrări se deschid astăzi,
va prilejui neîndoios o analiză pro
fundă, complexă a stadiului realiză
rii acestor obiective, o estimare lu
cidă a posibilităților existente pen
tru dezvoltarea țării, va adop
ta noi și importante măsuri menite să
determine desfășurarea cu succes in
continuare a operei de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre
comunism. Ca întotdeauna, în cadrul
marilor forumuri comuniste desfășu
rate în ultimii ani, și de această
dată, cei mai buni fii ai poporului,
urmînd exemplul tovarășului Nicolae
Ceaușescu - pildă vie de atașament
neclintit față de idealul dezvoltării
comuniste a țării, de principialitate și
cutezanță revoluționară - vor analiza
cu spirit critic realizările înfăptuite,
vor delibera cu majoră responsabili
tate asupra căilor de urmat pentru

• Pădurea nebună : PACEA (60 30 85)
■<- 15,30; 17,30; 19,30.
' '
0 Convoiul: MUNCA (21 50 97) — 15;
17,15; 19,30.
• Ancheta : CENTRAL (14 12 24) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Ultimul cartuș: FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Angela merge mai departe : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15; 17; 19.
• Trandafirul galben : PROGRESUL
(23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Mondo
umano :
FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Insula Hortița : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Normandie-Niemen :
CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Citeva zile din viața lui Oblomov :
COTROCENI (49 48 48) — 15,30; 19.
0 Teheran ’43 : DACIA (50 35 94) — 9;
12; 16; 19.
0 Cavalerii
teutoni :
POPULAR
(35 15 17) — 12; 16; 19.
0 Slujbă temporară: TOMIS (21 49 46)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
0 Șeriful din Tennessee : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Anna celor o mie de zile : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 12; 16; 19.
0 Amnezia : BUCUREȘTI (15 61 54) —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

a consolida, prin noi izbînzi, cuceri
rile mărețe ale socialismului în patria
noastră, pentru ca partidul comuniș
tilor români să-și îndeplinească in
continuare istorica sa misiune - a
conduce poporul pe drumul făuririi
unui viitor demn și fericit, într-o pa
trie liberă, suverană, independentă.
Animate de sentimente de profundă
încredere în partid, în marele său
cîrmaci, clasa muncitoare, țărănimea,
intelectualitatea, întregul nostru po
por văd, de aceea, în marele forum
comunist, care-și începe azi lucră
rile, un argument puternic pentru
certitudinile prezentului și viitorului
nostru, chezășia ridicării țării pe noi
culmi de progres, a făuririi unui des
tin luminos tuturor fiilor patriei.
Comuniștii, toți cetățenii patriei,
fără deosebire de naționalitate, strîns
uniți în jurul partidului — marele
strateg al izbînzilor de azi, marele ar
hitect al chipului de mîine al țării conștienți și mîndri de realizările dobîndite, sînt hotăriți să le amplifice,
să dea viață programului partidului,
făcînd ca România socialistă să se

20,15, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Ordin : nu deschideți focul!: LIRA
(317171) — 15,30; 18; 20.
0 Papillon : EXCELSIOR (65 49 45) —
9; 12; 16; 19, ARTA (213186) — 9;
12; 16; 19.
0 Provocarea dragonului : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
0 Desene animate în premieră — 9;
10,30; 12; 13,30; 15; Bunul meu vecin
Sam — 16,30; 19,30 : DOINA (16 35 38).
0 Sphinx : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,15; 17,30; 19,30.
0 Acel blestemat tren blindat : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.

teatre
® Teatrul Național (14 71 71, ' (sala
mică) : Un fluture pe lampă — 19,30.
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab.
Solistă : Annerose Schmidt (R.D.G.)
— 19.
• Opera Română (13 18 57) : Gala
maeștrilor (concert) — 19.
® Teatrul de operetă (14 80 11) : Ope
reta cintă — 19,30.

ȘTIRI SPORTIVE
9 în clasamentul „A.T.P.", stabi
lit printr-un ordinator, pe primul Ioc
se află tenismanul John McEnroe
(S.U.A.) cu 73,14 puncte, urmat de
Ivan Lendl (Cehoslovacia) — 60,24
puncte și Jimmy Connors (S.U.Â.)
— 58,37 puncte.
9 La Titograd, In meci
contind
pentru preliminariile campionatului
european de fotbal (grupa a 4-a),
selecționatele Iugoslaviei și Țării
Galilor au terminat la egalitate:
4—4 (3—2).

9 Proba feminină de coborîre des
fășurată in cadrul „Cupei Mondiale"
la schi pe pîrtia de la San Sicario
(Italia) a fost cîștigată de sportiva
franceză Caroline Attia, înregistrată
cu timpul de l’24”57'100. Pe locurile
următoare s-au clasat compatrioata
sa Claudine Emonet — l’24”86/100 și
vest-germana Heidi Wiesler —
l’25”16/100.
® La ZUrich s-a efectuat tragerea
la sorți a meciurilor din cadrul sfer
turilor de finală ale „Cupei Cupe

Îrîblțe prin ani, mereu mai demnă,
mereu mai frumoasă, așa cum; au
visat-o înaintașii, așa. cum o merită
constructorii ei de azi, urmașii lor de
mîine.
Cu asemenea gînduri, cu asemenea
fierbinți sentimente, convins că w'n
istoricele hotăriri pe care le va
ta, Conferința Națională va da noi și.
rodnice impulsuri muncii nobile a tu
turor cetățenilor patriei, întregul nos
tru popor întîmpină marele forum
comunist, își exprimă din adîncul
inimilor, al conștiințelor hotărirea ca,
strîns unit în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, să-și pună fapta creatoa
re, întreaga sa ființă în slujba pro
gresului patriei, a ridicării ei pe noi
culmi de civilizație, așa cum ne în
deamnă să o înălțăm cei mai buni
fii ai poporului, comuniștii I
Din inimile tuturor comuniștilor ță
rii, din inimile întregului popor, o
mare, însuflețită și unanimă urare:
SUCCES
DEPLIN
LUCRĂRILOR
CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTI
DULUI COMUNIST ROMÂN l

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei,
12 44 16) : Furtuna — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Baladă cotidiană — 19,30; (sala „23
August") : Doi pe un balansoar — 19.
O Teatrul de comedie (16 64 60) : Artna
secretă a lui Arhimede — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (50 31 03, sala
Magheru) : Pensiunea doamnei Olim
pia — 19,30; (sala Studio) : Zig-zag
— 19.
9 Teatru! Glulești (sala Majestic,
14 72 34) : Anunț la mica publicitate
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tănase — 19,30.
9 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Diogenc ciinelo — 18,30.
9 Ansamblul
„Rapsodia română"
(13 13 00) : tn lume nu-s mai multe
Românii — 19.
9 Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Siciliana — 19.
9 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Și cu Daniela, zece — 17.
9
Circul
București
(1101 20) :
Muppets... Ia circ — 19,30.
9 Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) :• Deșteptarea primăverii —
19,30.

lor" Ia handbal masculin. Echipa
Dinamo București va întîlni forma
ția austriacă . Atse Graz. în primul
joc handbaliștii de la Dinamo vor
evolua în deplasare. Iată programul
celorlalte trei partide : T.V. Gros
swallstadt — S.K.A. Minsk ; Drott
Halmstadt — Zelezniciar Niș ; S.C.
Leipzig — Volan Szeged.
® La Tirana s-a disputat meciul
dintre echipele Albaniei și Irlandei
de Nord, contind pentru prelimina
riile campionatului european de fot
bal (grupa a 6-a). Partida s-a înche
iat la egalitate : 0—0. Au asistat
25 000 de spectatori.
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A STATULUI BAHREIN
Alteței Sale
Șeic ISA BIN SALMAN AL KHALIFA
Emirul statului Bahrein

MANAMA

Aniversarea Zilei naționale
.. . .
_a statului
.
Bahrein
. ..
îmi oferă
.
plăcutul prilej
de a vă adresa cele mai călduroase felicitări și urări de sănătate și fericire
personală, de prosperitate și bunăstare poporului țării dumneavoastră.
îmi exprim convingerea că relațiile dintre Republica Socialistă România
și statui Bahrein se vor dezvolta continuu în folosul celor două țări și
popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Bahreinul, care iși Rafinăria de la Awali,
sărbătorește
astăzi cu o capacitate de 15
ziua națională, este milioane tone, este
unul dintre cele mai una dintre cele mai
mici state din Orien ' mari din zonă. Au fost
tul Mijlociu, avînd o construite, de aseme
suprafață de 622 kmp nea, o uzină de alumi
și b populație de niu, o uzină de desa
aproape 400 000 de lo linizare a apei de ma
cuitori, concentrată în re, șantiere navale
special pe șase din destinate reparării va
cele 33 de insule ale selor de mare tonaj,
arhipelagului. EI dis întreprinderi textile și
pune de mari resurse altele. Printre obiecti
petrolifere, a căror pu vele aflate în curs de
nere în valoare i-au construcție, o impor
permis în anii ce au tanță deosebită pre
urmat proclamării in zintă podul-gigant, în
dependenței (1971) să lungime de 25 kilome
care va lega Bah
înregistreze importan tri,
rainul cu Arabia Saute succese pe linia li dită, și pe care vor
chidării urmărilor do putea circula in fie
minației coloniale și a care oră aproximativ
dezvoltării economice. 3 000 de vehicule.

Animat de senti
mente de prietenie și
solidaritate față de
popoarele . arabe, po
porul român urmăreș
te cu ihteres realiză
rile obținute de po
porul Bahreinului pe
linia dezvoltării eco
nomice și a consolidă
rii independentei. în
tre Republica Socialis
tă România și statul
Bahrein s-au statorni
cit relații de colabora
re, întemeiate pe de
plină
egalitate
în
drepturi și avantaj re
ciproc — care cores
pund intereselor celor
două țări și popoare,
cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general dl Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cu salutări revoluționare,
In numele poporului nostru arab palestinian, al membrilor Comitetului
Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei și al meu personal, îmi
este pl
1 să vă exprim dumneavoastră, guvernului și poporului român
prieten . Ițumirile noastre profunde și înalta apreciere pentru mesajul de
sprijin pe care ni l-ați adresat cu ocazia „Zilei internaționale de solidari
tate cu poporul palestinian".
Mesajul dumneavoastră exprimă poziția militantă și sprijinul pe care
poporul nostru il primește in lupta sa dreaptă din partea României prietene,
aflată sub conducerea dumneavoastră curajoasă.
In continuare, in mesaj se arată că anul acesta „Ziua internațională de
solidaritate cu poporul palestinian" are loc după ce s-au produs evenimente
grave și comploturi teroriste la adresa poporului palestinian și a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, rezultînd din agresiunea forțelor inva
datoare israeliene contra Libanului frate, cu sprijin complet și nelimitat
din partea S.U.A„ pe plan politic, militar și economic, ca și pe plan inter
național, și după masacrele singeroase comise contra populației din taberele
palestiniene din sudul și nordul Libanului, din Beirut, la Sabra și Chatilla.
în încheiere, in mesaj se spune :
„Vă reafirmăm, stimate tovarășe președinte, că aceste comploturi nu Iși
vor atinge scopul, nu vor reduce din fermitatea acțiunii noastre, dar nici nu
ne vor cruța nici în viitor de alte acte agresive, criminale din partea dușmanului sionist. Poporul nostru va rămîne devotat unității sale șl ya con
tinua să meargă pe calea revoluției și, cu brațul înarmat', va ă'cțldnâ pentru
realizarea unei păci juste în regiunea noastră. Această pace nu poate fi in
staurată decît prin redobindirea drepturilor noastre naționale legitime re
cunoscute de comunitatea internațională, de rezoluțiile și Carta Organizației
Națiunilor Unite, pentru că acestea sînt drepturi ale omului, inclusiv dreptul
la reîntoarcere, la autodeterminare și crearea statului nostru palestinian in
dependent pe pămîntul nostru național palestinian.
Exprimăm deplina noastră convingere, stimate tovarășe președinte, că
România socialistă, partidul, guvernul și poporul român vor fi întotdeauna
de partea luptei drepte a poporului nostru pentru redobindirea drepturilor
sale, pentru a putea trăi in liniște șl pace, în libertate și suveranitate, ca,
toate celelalte popoare ale lumii.
Vă doresc deplină sănătate și fericire, iar poporului român prieten pro'
greș și prosperitate.
Revoluție pînă la victorie !".

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetuhii Executiv
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei,
Comandant suprem al forțelor revoluției palestiniene

In colecția „DIN GlNDIREA SOCIAL-POLITICĂ
. r-iiEȘEDINTELUI ROMÂNIEI", a apărut volumul

Cronica zilei
Ambasadorul Republicii Cuba la
București, Humberto Castello, a ofe
rit, miercuri seara, o recepție cu
ocazia încheierii misiunii sale în
țara noastră.
Au participat. Ion Pățan, membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., ministrul aprovizio
nării tehnico-materiale și controlu
lui gospodăririi fondurilor fixe,
Alexandru Necula, ministrul indus
triei de mașini-unelte, electroteh
nică și electronică, Ion Ștefănescu,
prim-vicepreședinte al Consiliului
Culturii și Educației Socialiste, Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, generallobotenent Victor Stănculescu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale, Nicolae Andrei, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale,
Constantin Caloioanu, vicepreședinte
al Comitetului de Stat al Planifică
rii, Rada Mocanu, adjunct al minis
trului educației și învățămîntului, re
prezentanți ai altor ministere, insti
tuții centrale, organizații de masă și
obștești, oameni de știință și cultură,
ziariști.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice acreditați la București,
alți membri ai corpului diplomatic.
*

în cadrul manifestărilor dedicate
Conferinței Naționale a partidului și
celei de-a 35-a aniversări a procla
mării Republicii, miercuri s-a des
chis în Capitală, la sala ,,Dalles",
prima expoziție republicană de de
sign, organizată de Consiliul Culturii
și Educației Socialiste, Uniunea ar
tiștilor plastici, Consiliul Național
pentru Știință și Tehnologie și Uniu
nea arhitecțilqr.
Expoziția constituie un exemplu
relevant al aplicării in practică a
indicațiilor și recomandărilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu,. a îndem
nurilor adresate de secretarul geneFaT’âl partidului artiștilor plastici,
tuturor slujitorilor artei din patria
noastră ca activitatea acestora să se
implice adine în amplul proces de
educare și formare a omului nou.
Reunind creații de o mare diversi•tate — obiecte industriale, articole
de uz casnic, piese de mobilier și de
corative, țesături, articole vestimen
tare, corpuri de iluminat — reali
zate de artiști din întreaga țară,
expoziția ilustrează pregnant modul
în care gîndirea artistică creatoare
se împletește armonios cu domenii
de vîrf ale științei, tehnicii și pro
ducției, aportul designului la produ
cerea unor bunuri funcționale cu
calități tehnico-economice și estetice
superioare.
Semnificația acestei manifestări
expoziționale a fost relevată in alo
cuțiunile rostite la vernisaj de Ladislau Hegeduș, secretar de stat la
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, și Viprel Mărginean,' vice
președinte al U.A.P.
La festivitatea de deschidere au
participat Ion Irimescu, președintele
U.A.P., Valeriu Ceoceonică, vicepre
ședinte al C.N.Ș.T., Cezar Lăzărescu,
președintele Uniunii arhitecților, ca
dre didactice universitare, artiști
plastici, alți oameni de artă și cul
tură, specialiști din diferite sectoare
industriale, un numeros public.
•

★

în zilele de 14 și 15 decembrie, la
Iași s-au desfășurat lucrările con
sfătuirii cu tema „Mărirea fiabilită
ții și reducerea deranjamentelor la
instalațiile 'de .electrificare, centra
lizare și-telecomunicații pe timp de
iarnă", acțiune de nivel republican
organizată de Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, împreună
cu Regionala de căi ferate Iași.
Pe agenda reuniunii a figurat o
largă problematică privind întreți
nerea și pregătirea pentru timpul fri
guros a electromecanismelor de ma
caz, asigurarea unei bune funcțio
nări a grupurilor electrogene în con
textul reducerii consumurilor ener
getice și de combustibil, noi metode
și soluții pentru creșterea fiabilității
și eliminarea deranjamentelor în in
stalații.
Participant» au efectuat aplicații
practice pe traseul de cale ferată
Pașcani-Suceava-Cîmpulung Moldo
venesc.
(Agerpres)

NICOLAE CEAUȘESCU:
„Politica de cadre a Partidului
Comunist Român“
EDITURA POLITICA

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit
din partea președintelui Consiliului
de Miniștri al Republicii Populare

Socialiste Albania, Adil Carcani, o
telegramă prin care se mulțumește
pentru urările adresate cu prilejul
realegerii în funcție.

nie... Cenaclul literar : creații ale
elevilor dedicate partidului
Studioul tineretului
1001 de seri
închiderea programului
Telejurnal
~ '
Partid și țară, luminos destin.
Spectacol literar-muzicâl-coregrafic
21,35 Partidul, azi. Documentar
21,50 Cîntec de sărbătoare. Melodii
populare
22,00 Telejurnal
16,30
17,50
18,00
20,00
21,00

PROGRAMELE 1 ȘI 2
8,45 Cîntece patriotice și revoluționare

In jurul orei 9,00 — Transmisiu
ne directă de la Sala Palatului Re
publicii : Ședința de deschidere a*
lucrărilor Conferinței Naționale a
Partidului Comunist Român
PROGRAMUL 1

16,90 Telex
16,05 Ce-ți doresc eu țle, dulce Româ-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 16
decembrie, ora 20 — 19 decembrie, ora
20. In țară : Vremea va fi relativ cal
dă. Cerul va fl schimbător, cu Innorări pronunțate în nordul țării, unde
vor cădea precipitații temporare, mai
ales sub formă de ploaie. In celelalte
regiuni va ploua local. Vîntul va pre-

*

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
21,00 Seară de muzică românească. Selecțiunl din opera „Marea iubire"
de Gheorghe Dumitrescu
22,00 Telejurnal

zenta intensificări din sectorul vestic,
mai ales in zona de munte. Tempera
turile minime vor fl cuprinse Intre mi
nus 4 și plus 6 grade, iar cele maxime
Intre 2 și 12 grade, pimineața șt. seara
ceață. In București ; Vremea va fi re
lativ caldă, cu cerul schimbător, favo
rabil ploii. Vint moderat din sectorul
vestic. Temperatura în ușoară creștere.
Temperaturile minime vor ti cuprinse
Intre 2 șl 5 grade, iar cele maxime Intre
7 și 10 grade. Condiții de ceață slabă.
(Cornellu Pop, meteorolog de serviciu).

In curînd, la centrele de difuzare a presei
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DE LA C. E. C.
Este bine cunoscut faptul că pen
tru sumele păstrate la C.E.C.. depu
nătorii beneficiază de multiple
drepturi și avantaje generale, prin
tre care și acela privind păstrarea
secrețului privind numele depună
torilor și ale titularilor, operațiile
efectuate și sumele economisite de
aceștia. Conform reglementărilor le
gale in Vigoare, informații în legă
tură cu sumele păstrate la C.E.C, se
dau de organele Casei de Economii
și Consemnatiuni numai în scris, pe
bază de cerere scrisă sau de adre
să. cu condiția prezentării libretului
sau indicării numărului acestuia ori
a altor elemente strict necesare
identificării libretului ca de exemplu : unitatea emitentă, felul
libretului și data emiterii sau data
la care a fost efectuată o operație.
Asemenea informații pot primi :
—r titularii libretelor de economii :
— persoanele indicate prin clauza
de împuternicire înscrisă în libret,
dar numai pentru operațiile efec
tuate de acestea ;
— depunătorii, numai pentru su
mele depuse de aceștia pe numele
altor persoane ;
— persoanele împuternicite de că
tre titulari prin procură sau prin
tr-o altă formă de împuternicire le
gală. in limitele stabilite prin îm
puternicire ;
— părinții și tutorii, pentru de
punerile aparținind titularilor mi
nori ;
— persoanele indicate în dispozi
ția testamentară, numai după de
cesul titularului libretului si numai
pentru soldul existent la data de
cesului ;
— moștenitorii legali sau testa
mentari. prin atestarea acestei cali
tăți de către organele notariale sau
instanțele judecătorești,
numai
pentru, soldul existent la data de
cesului titularului.
— instanțele judecătorești sau or
ganele de urmărire penală, numai
in cauze penale in care s-a dat or
donanță de punere in mișcare a ac
țiunii penale împotriva titularilor
depunerilor.
Potrivit legii, nici un alt organ de
stat sau altă persoană, in afară de
cele arătate mai sus. nu are drep
tul să ceară 'date informative asu
pra depunătorilor si operațiilor efec
tuate de aceștia Ia Casa de Econo
mii și Consemnațiuni.

SESIUNEA

ADUNĂRII

GENERALE

A

O. N. U

Racolarea de cadre din țările în curs
de dezvoltare energic combătută
Rezoluția prezentată de „Grupul celor 77”, ,
din inițiativa României, adoptată de Comitetul
pentru problemele economice și financiare
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).
— Comitetul pentru problemele economice și 'financiare al Adunării
Generale a O.N.U. a adoptat proiectul de rezoluție prezentat de
..Grupul celor 77", din inițiativa
României, privind combaterea consecințelor negative ale exodului de
personal calificat din țărilg în curs
de dezvoltare către statele dezvol
tate. Adoptarea acestei rezoluții —
așa cum. a rezultat din negocierile
cate au avut loc pe marginea ei —
a fost determinată de intensificarea,
în ultima perioadă, a practicilor ra
colării de cadre calificate din țări
le în curs de dezvoltare, pentru a
căror pregătire acestea fac importan
te eforturi și cheltuieli materiale.
Pornind de la <bcunoașterea im
portanței deosebite pe care o pre
zintă personalul calificat și folosirea
lui în domeniile de activitate pen
tru care a fost format, ca factor esențial al progresului economic și so
cial al țărilor in curs de dezvoltare,
rezoluția recomandă statelor mem
bre și organizațiilor internaționale
de specialitate să treacă de urgen-

tă Ia elaborarea de politici in vederea diminuării consecințelor nega
tive ale racolării de personal ca
lificat și cere statelor dezvoltate să
sprijine preocupările țărilor in curs
de dezvoltare în folosirea deplină a
potențialului propriu de cadre spe
cializate, ca o componentă a dez
voltării lor economice și sociale.
Rezoluția hotărăște să se organi
zeze în cadrul U.N.C.T.A.D. reuniuni
speciale de experți guvernamentali,
care sâ formuleze recomandări in
acest sens, inclusiv propuneri pri
vind crearea unui mecanism inter
national pentru compensarea pierde
rilor cauzate țărilor în curs de dez
voltare de fenomenul racolării de ca
dre calificate.
Se stabilește, totodată, ca exami
narea problemei racolării de perso
nal calificat din țările în curs de
dezvoltare să fie reluată la vii
toarea sesiune a Adunării Generale
a O.N.U. pentru a se aprofunda examinarea unor măsuri concrete în
scopul soluționării problemelor din
acest domeniu.

Sprijin ferm dreptului la independență
al poporului namibian
Intervenția

reprezentantului român

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).
— Adunarea Generală a Națiunilor
Unite dezbate, în aceste zile, pro
blema namibiană, numeroase delega
ții dind expresie gravei îngrijorări
față de situația creată în Namibia
și în Africa australă, ca urmare a
politicii agresive â Africii de Sud.
In cadrul dezbaterilor au fost pre
zentate pe larg poziția României,
concepția și acțiunea președintelui
Nicolae Ceaușescu, de sprijinire con
stantă a luptei eroice de eliberare
națională dusă de poporul namibian,
sub conducerea Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest

(S.W.A.P.O.), eforturile
desfășu-'
rate de O.N.U. pentru exercitarea
răspunderilor speciale și directe_ pe
,
care organizația și le-a asumat față
de Namibia, față de poporul namibian. însărcinatul cu afaceri a.i. al
tării noastre la O.N.U., Ion Diaconu,
a insistat asupra necesității de a se
trece de urgență și cu fermitate la
punerea în aplicare a planului
O.N.U. privind accesul poporului namibian la independentă, de a fi în
lăturate orice obstacole în calea
exercitării libere și nestingherite de
către poporul namibian a dreptului
său la autodeterminare.

Congresul Partidului Comunist
din Grecia
*
Cuvintul de salut al reprezentantului P.C.R.

ATENA 15 (Agerpres). — La Atena
continuă lucrările celui de-al XI-lea
Congres al Partidului Comunist din
Grecia. în cea de-a doua zi au luat
cuvintul o serie de delegați, precum
și reprezentanți ai unor partide co
muniste și muncitorești din diferite
țări. '
Tovarășul Petre Lupu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., a transmis congresului
salutul Partidului Comunist Român,
al secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
După ce a subliniat că Partidul
Comunist Român urmărește cu sen
timente de solidaritate internaționalistă activitatea pe care Partidul Co
munist din Grecia o desfășoară pen
tru bunăstarea și triumful aspira
țiilor vitale ale poporului grec, al
idealurilor democrației, independen
ței și progresului social, vorbitorul
a exprimat convingerea că, în spiri
tul convorbirilor dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, și to
varășul Harilaos Florakis, secretar
general al C.C. al P.C. din Grecia,
relațiile dintre cele două partide,
bazate pe stimă și respect reciproc,
vor cunoaște o dezvoltare continuă,
în interesul întăririi bunelor relații
tradiționale dintre popoarele român
și elen, al extinderii colaborării
multilaterale româno-elene.
Poptfrul român, a spus reprezen
tantul P.C.R. — angajat cu toate for
țele sale în realizarea unui amplu pro
gram — obține, acționind strîns unit
sub conducerea Partidului Comunist
Român, în frunte cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, înfăptuiri de
seamă în aplicarea hotăririlor celui
de-al XII-lea Congres al partidului,
care a trasat obiectivul fundamental
al trecerii României într-un stadiu
superior de dezvoltare și realizării
unei noi calități în întreaga activita
te economico-socială a țării. Acor
dăm o atenție deosebită perfecționă
rii in continuare a activității statu
lui, democrației socialiste, asigurării
tuturor condițiilor in vederea parti
cipării nemijlocite a maselor largi de
oameni ai muncii, a întregului popor
la conducerea societății, la elabora
rea și înfăptuirea politicii interne și
externe a țării, a adăugat el.
în activitatea internațională, Parti
dul Comunist Român. România por
nesc de la necesitatea promovării
unei politici ferme de pace și cola
borare, de la convingerea că numai
în condiții de pace, securitate și co-

Plenara C. C,
al P. C. Bulgar

U.R.S.S. și S.U.A. reafirmă
atașamentul față de
prevederile tratatului S.A.L.T.

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — După . S.U.A. care desfășoară o activitate
cum transmite agenția P.A.P., guver
antipoloneză. De asemenea, au fost
nul polonez a dat publicității o de
aplicate restricții in ceea ce privește
GENEVA 15 (Agerpres). — După
clarație în care se arată că, în urma
eliberarea de vize, fiind sistată, între
cum transmite agenția T.A.S.S., la
intensificării de către administrația
altele, acordarea de vize reprezen
Geneva a avut Ioc ședința Comisiei
americană a acțiunilor care lovesc în
tanților sau lucrătorilor Agenției de
consultative permanente sovietointeresele și drepturile suverane ale
Informații a' S;U.A. sau ai filialelor
americane în vederea celei de-a doua
Poloniei, a fost hotărîtă revizuirea
acesteia;
analize a tratatului dintre U.R.S.S.
amplorii și procedurii colaborării ști
Guvernul R.P. Polone subliniază
și S.U.A. privind limitarea sisteme
*.
. ințifice și culturale a Poloniei cu
din nou că. întreaga răspundere pen
lor de apărare antirachetă din 26 mai
S.U.A.
tru înrăutățirea relațiilor dintre Po
1972. într-un comunicat, se arată că
Guvernul a hotărit întreruperea
lonia și S.U.A. revine părții ameri
părțile au efectuat o nouă analiză
tuturor formelor de colaborare știin
cane, care desfășoară în mod insis
după expirarea celei de-a doua pe
țifică și culturală cu Agenția de in
tent, de o perioadă îndelungată, o
rioade de cinci ani de acțiune a tra
formații a S.U.A., precum și cu toate
tatului, făcind o apreciere privitoare
celelalte agenții guvernamentale din
politică antipoloneză.
la îndeplinirea lui și a protocolului
suplimentar, din 3 iulie 1974, la acest
tratat.
Uniunea Sovietică și Statele Unite
și-au reafirmat cu acest prilej atașa
mentul față de țelurile și sarcinile
tratatului și față de procesul consul
tărilor din cadrul Comisiei consulta
BUDAPESTA 15 (Agerpres). — în
a C.A.E.R. pentru colaborare în do
tive permanente, în vederea realiză
orașul Siofok (R.P. Ungară) a avut
meniul agriculturii, la care au parti
rii țelurilor și prevederilor trata
loc ședința a 52-a a Comisiei per
cipat delegațiile țărilor membre ale
tului.
manente C.A.E.R. de colaborare în
C.A.E.Rl și R.S.F. Iugoslavia.
domeniul standardizării. Au fost aAu fost examinate rezultatele co
doptate măsuri vizind dezvoltarea, în
laborării multilaterale în domeniile
continuare, a lucrărilor de standar
mecanizării agriculturii și cercetări
dizare îndreptate in primul rînd spre
lor tehnico-științifice, precum și ra
asigurarea cu standarde C.A.E.R. a
portul de acivitate al comisiei. A
Noi luări de poziție
acțiunilor din programele speciale de
fost convenit planul de lucru pe anii
colaborare pe termen lung și din
1983—1984, accentul urmînd a fl pus
împotriva
convențiile multilaterale de speciali
pe acțiunile complexe privind dez
zare și cooperare în producție.
voltarea, în continuare, a colaborării
înarmărilor nucleare
în vederea îmbunătățirii aprovizio
HAVANA 15 (Agerpres). — La
nării populației țărilor membre ale
Havana s-au desfășurat lucrările șeUnica alternativă :
dinței a 57-a a Comisiei permanente
C.A.E.R. cu mărfuri agroalimentare.

Ședințe ale unor comisii permanente
ale C.A.E.R.

reducerea arsenalelor
atomice
WASHINGTON 15 (Agerpres). Continuarea cursei înarmărilor nu
cleare constituie „un nonsens" și
duce la „un grad și mai mare al
lipsei de securitate", a declarat
premierul suedez, Olof Palme, în
tr-un interviu acordat ziarului
„Washington Post". El a apreciat
că reducerea arsenalelor nucleare
și un control eficient al înarmărilor reprezintă unica alternativă rațională.

Pentru declararea Canadei
zonă denuclearizată
OTTAWA 15 (Agerpres). — Con
ducătorii mai multor organizații
religioase din Canada s-au pronun
țat pentru declararea țării ca zonă
denuclearizată, transmite Agenția
Canadian Press. în cadrul unei intilniri cu primul ministru Pierre
Elliott Trudeau el și-au exprimat
profunda îngrijorare in legătură cu
politica de escaladare a cursei înar
mărilor nucleare, chemind guvernul
să anuleze acordul pe care l-a dat
efectuării experiențelor cu rachete,
americane de croazieră in provin
cia Alberta, din Canada.

Planurile N.A.T.0. criticate
de lideri politici britanici
LONDRA 15 (Agerpres). — Critlcînd planul N.A.T.O. de ampla
sare a noi rachete nucleare ame
ricane in Europa, liderul Partidu
lui Liberal din Marea Britanie,
David Steel, a condamnat guvernul
conservator pentru că se opune
inițierii unei dezbateri .parlamen
tare privind proiectul de instala
re a 160 de asemenea arme pe te
ritoriul britanic, informează agen
ția Associated Press.
La rîndul său, David Owen, pur
tător de cuvint în probleme exter
ne al Partidului Social-Democrat,
a lansat apelul de organizare a unei
campanii de masă pentru a forța
guvernul să lase parlamentului ul
timul cuvint in ce privește insta
larea noilor rachete americane pe
pămîntul țării.

laborare, poporul român — ca
dealtfel și celelalte popoare ale lu
mii — iși poate concentra plenar for
țele în direcția asigurării progresului
său material și spiritual.
Situația internațională — a afirmat
vorbitorul — cunoaște o evoluție
deosebit de complexă. Pe de o parte,
continuă să se manifeste politica im?
perialistă de forță și dictat, de men
ținere și reîmpărțire a zonelor de
influență, de accentuare a cursei
înarmărilor, pe de altă parte, se afir
mă tot mai puternic voința popoare
lor de a promova o politică nouă, de
egalitate și respect al independenței
naționale, de a se dezvolta libere, în
tr-un climat de colaborare, securitate
și pace.
România, a relevat reprezentantul
partidului nostru, va acționa hotărit
pentru dezvoltarea continuă a rela
țiilor de cooperare multilaterală in
Balcani, pentru soluționarea diferi
telor probleme și neînțelegeri pe ca
lea tratativelor, pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a co
laborării pașnice, fără arme nucleare,
fără baze militare, străine. în reali
zarea acestui obiectiv de importanță
deosebită pentru popoarele din Bal
cani, . România consideră că ■ trebuie
pregătită temeinic o întilnire la ni
vel inalt a țărilor balcanice. Trebuie
să fie intensificate eforturile pentru
o soluționare justă și durabilă, pe
calea tratativelor, a problemei Ci
prului, pornindu-se de In necesitatea
asigurării independenței, securității,
nealinierii și integrității teritoriale a
acestei țări, retragerii tuturor trupe
lor străine, a conviețuirii pașnice a
celor două comunități cipriote.
în încheiere, vorbitorul a spus că
Partidul Comunist Român iși ex
primă hotărirea de a-și aduce con
tribuția la intărirea prieteniei, co
laborării și solidarității dintre parti
dele comuniste și muncitorești, pe
baza respectului dreptului fiecărui
partid de a-și elabora și înfăptui de
sine stătător, fără nici un amestec
din afară, propria linie politică, tac
tica și. strategia revoluționară, în
conformitate cu realitățile concrete,
istorice, naționale și sociale în care
acționează și de a-și dezvolta în con
tinuare conlucrarea tot mai strinsă
cu toate forțele revoluționara,
antiimperialiste, progresiste și demo
cratice care se pronunță pentru pace,
securitate, dezarmare, independență,
înțelegere și colaborare intre națiuni,
pentru o lume mai dreaptă.

Condamnarea agresiunii sud-africane
împotriva statului Lesotho
LUSAKA 15 (Agerpres). — Con
gresul Național African (C.N.A.), or
ganizație politică de luptă in ilega
litate împotriva regimului de apart
heid din R.S.A., a condamnat agre
siunea săvîrșită de trupele regimu
lui de la Pretoria împotriva statului
Lesotho. într-un mesaj adresat pri
mului ministru Leabua Jonatan, pre
ședintele C.N.A., Oliver Tambo, și-a
reafirmat solidaritatea cu poporul
din Lesotho ale cărui suveranitate și
integritate teritorială au fost încălca-

te in mod grav de regimul minoritar
rasist din R.S.A.
Pe de altă parte, un purtător de
cuvînt al Organizației Poporului din
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.),
conducătorul luptei armate de elibe
rare a Namibiei, a condamnat masa
crul trupelor sud-africane la Ma
seru și a reafirmat solidaritatea
S.W.A.P.O. cu toate mișcările de eli
be
rare ce luptă pentru lichidarea
berare
vestigiilor colonialismului și apartheidului de pe continentul african.
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AGENȚIILE DE PRESA
e scurt
INVENȚII ROMANEȘTI MEDA
LIATE LA BRUXELLES. La Salo
nul mondial al invențiilor „Eureka",
ce a avut loc la Bruxelles, Româ
nia a fost reprezentată de Institu
tul român de consulting „Rorriconsult". Invențiile românești au
fost recompensate cu 7 medalii de
aur, 3 medalii de vermeil și 3 de
argint.
ÎNTREVEDERE CHINO-TURCA.
La Beijing a avut loc o întilnire
între Deng Xiaoping, președintele
Comisiei Centrale Consultative a
P.C. Chinez, și Kenan Evren, pre
ședintele Turciei. Au fost discutate
aspecte ale relațiilor chino-turce și
probleme internaționale actuale. De
ambele părți s-a exprimat dorința
dezvoltării relațiilor de cooperare.
Președintele Turciei a avut con
vorbiri cu Hu Yaobang, secretar ge
nera! al C.C. al P.C. Chinez.
ÎNTR-O DECLARAȚIE A CO
MISIEI POLITICE A C.C. AL P.C.
PORTUGHEZ se arată că rezulta
tele alegerilor municipale de Ia 12
decembrie constituie o dovadă a
nemulțumirii tot mai accentuate,
a electoratului față de politica blo-
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cului de guvernămînt „Alianța De
mocratică". Rezultatele scrutinului
— menționează documentul — re
prezintă o marc înfrîngere a
„Alianței Democratice". Alianța
„Povo Unido" (Poporul Unit), din
care face parte și P.C.P., „a re
purtat in alegeri o importantă vic
torie, atingindu-și toate obiectivele
propuse", relevă declarația.
NAVA COSMICA AUTOMATA
DE TRANSPORT „PROGRESS-16"
și-a încheiat zborul la 14 decem
brie, relatează agenția T.A.S.S. La
o comandă transmisă de pe Pămint, nava și-a schimbat traiecto
ria, pătrunzind în straturile dense
ale atmosferei terestre, unde s-a
dezintegrat. Stația orbitală „Saliut
7“ iși continuă evoluția in regim de
zbor automat. Sistemele ei de bord
funcționează normal.
ÎMPOTRIVA NEONAZISMULUI.
în orașul austriac Graz (landul
Styria) a avut loc o demonstrație
a militanților antifasciști, care au
cerut
interzicerea
activităților
Partidului Național Democrat, neo
fascist, a organizației autointitu
late „Acțiunea pentru noi drepturi"

SOFIA 15 (Agerpres). — La So
fia a avut loc plenara C.C. al P.C.
Bulgar, care a examinat proiectele
planului de dezvoltare social-economică a R.P. Bulgaria și bugetului
de stat pe anul 1983 — informează
agenția B.T.A. Au fost aprobate prin
cipalele orientări ale celor două do
cumente si s-a recomandat Consi
liului de Miniștri să le supună spre
aprobare Adunării Populare a
R.P. Bulgaria. Tbdor JivkoV, secretar
general al C.C. al P.C.B., președin
tele Consiliului de Stat al R.P.
Bulgaria, a rostit, la plenară, o
cuvîntare.

Sesiunea Adunării Federale
a R. S. Cehoslovace
PRAGA 15 (Agerpres). — La Praga
s-au desfășurat, timp de două zile,
lucrările sesiunii Adunării Federale
a R. S. Cehoslovace. Organul su
prem a adoptat bugetul de stat pe
anul 1983, noua lege privind impozi
tele și a aprobat.unele modificări la
alte legi, relatează agenția C.T.K.

Lucrările Comisiei mixte
iordaniano-palestiniene
AMMAN 15 (Agerpres). — La
Amman au avut loc lucrările Co
misiei mixte iordaniano-palestiniene,
desfășurate sub conducerea pre
ședintelui Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Yasser Arafat, și a primu
lui ministru al Iordaniei, Mudran
Badran — transmite agenția Wafa.
A fost analizată situația din teritoriile ocupate și a fost reafirmat
dreptul inalienabil la autodeterminare al poporului palestinian. Co
municatul comun dat publicității
menționează că „i,cele două părți
au căzut de acord să promoveze relații speciale intre Iordania
și Palestina eliberată", arată agen
ția. S-a hotărit, de asemenea, să fie
continuate „acțiunile politice comu
ne la toate nivelurile".

și a altor asociații șl grupări neo
naziste. După demonstrație, s-a
desfășurat un miting Ia care au
participat sute de locuitori ai ora
șului. Vorbitorii au relevat că ac
tivitatea neonaziștilor contravine
prevederilor Constituției Austriei,
precum și spiritului și literei Tra
tatului de stat.
<
CONFISCARE DE TERENURI.
După cum transmite din Da
masc agenția palestiniană de presă
Wafa, autoritățile de ocupație israeliene au intensificat operațiunile
de confiscare a suprafețelor de pămint palestinian din teritoriul de pe
malul de vest, al Iordanului. Aceste
acțiuni, . adaugă agenția Wafa,
fac parte dintr-un plan al au
torităților israeliene de ocupație
care vizează strangularea . unor
orașe palestiniene dens populate
printr-o rețea de implantări care să
izoleze centrele urbane respective
de restul teritoriului aflat sub ocu
pație.
DOUA ATENTATE CU BOMBE
au fost comise împotriva unor ve
hicule militare americane aparținînd trupelor S.U.A. staționate în
R. F. Germania,'transmite agenția
P.A. în atentatul de la Butzbach
D.
— landul Hessa — un soldat ame
rican a fost rănit. Agenția amin
tește că de la începutul acestui an.
în R.F.G. au fost comise peste 50
de atentate împotriva unor obiec
tive militare americane.
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A DREPTULUI POPOARELOR LA LIBERTATE, INDEPENDENTĂ Șl PROCRES
în concordanță cu hotărîrile Congresului al Xll-lea,
în spiritul ideilor nobile ale socialismului, partidul nostru
V
comunist, România socialistă au acționat și acționează
I
I consecvent pentru întărirea solidarității și colaborării cu *I
\ toate popoarele, pentru pace, independență, pentru o lume
mai dreaptă și mai bună“.
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NICOLAE CEAUȘESCU

ntr-un moment cum este cel
de azi, de amplă semnificație
in viața națiunii noastre,
cind gindurile luminoase ale
țării se înmănunchează in
semn de profundă cinstire și ne
clintită încredere in partid, la un
eveniment de o asemenea amplă
cuprindere, cum este deschiderea
Conferinței Naționale a partidului,
care va decide asupra a ceea
ce avem de făcut pentru pro
gresul mai rapid pe drumul deve
nirii socialiste și comuniste, apar
și mai puternic în relief temeiuri
le certitudinilor noastre de viitor.
Ele se află deopotrivă în progra
mele de dezvoltare elaborate de
paftid și în angajarea plenară
pentru crearea condițiilor de li
niște și pace necesare înfăptuirii
lor, pentru afirmarea idealurilor
de libertate, independență și pro
gres ale tuturor popoarelor.
Dintotdeauna poporul român s
luptat pentru li
bertate, a dorit să
trăiască în inde
pendență, alături
de națiuni . inde
pendente, a nă
zuit cu ardoare
spre o lume de
dreptate, de înțe
legere și pace.
Nicicind însă ,cuvintul său nu s-a
făcut; atit de lim
pede și răspicat
lumii,
cunoscut
nicicind el nu a
răsunat cu atita
cutezanță ea în
,
anii de cind în
fruntea partidu
lui și a țării
.......... —.
se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care a dat aces
tor ginduri șl năzuințe strălucirea
personalității sale, ridicîndu-le la
rangul suprem de politică de stat
înregistrăm cu legitimă mîndria
patriotică nenumărate dovezi ala
prețuirii de care se bucură azi în
lume România, poporul român, ale
respectului și considerației față de
secretarul general al partidului,
președintele republicii. Știm că
toate acestea sint1 expresia prețui
rii’atit a realizărilor anilor de
construcție socialistă
iii care se
detașează ca o distinctă epocă is
torică anii de după cel de-al
IX-lea Congres al partidului — cit
și politicii externe, dinamice și
constructive, a partidului și statu
lui nostru.
Evocăm în aceste momente de
bilanț perioada scurtă ce a trecut
de la Congresul al Xll-lea al par
tidului. O perioadă complexă,, mar
cată pe plan internațional de pro
funde tensiuni și confruntări, de
agravare a crizei economice, de noi
răbufniri ale politicii de forță,
imixtiune și dictat, de serioase amenințări la adresa păcii și inde
pendenței
popoarelor. In aceste
împrejurări s-a vădit o dată măi
mult capacitatea remarcabilă a
partidului nostru, a . secretarului
său general de a analiza in pro
funzime, -pe baza materialismului
dialectic, evenimentele și marile
procese ce au loc pe arena inter
națională, de a identifica soluții
judicioase, corespunzător interese
lor tuturor popoarelor. In spiritul
hotărîrilor Congresului al Xll-lea,
partidul și statul nostru, România
socialistă s-au manifestat activ,
militînd neabătut pentru unirea
eforturilor statelor și popoarelor,
a tuturor forțelor progresiste în
vederea opririi agravării situației
internaționale, reluării și consoli
dării cursului spre destindere și
pace.
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La ora deschiderii Conferinței
Naționale a partidului, România se
prezintă lumii ca o țară care șira
dezvoltat ample relații de colabo
rare prietenească pe toate meridia
nele globului. S-au adăugat în acești ani noi și noi mărturii ale
conlucrării prietenești cu țările
alături de care edificăm noua orînduire, in primul rind cu țările so
cialiste vecine — un rol de cea
mai mare importanță în acest sens
avînd întîlnirile dintre conducăto
rii de partid și de stat desfășura
te în această perioadă. S-au întă
rit legăturile de colaborare și soli
daritate cu țările în curs de dez
voltare, nealiniate — o nouă și
strălucită contribuție aducînd în
acest plan recenta misiune de pace
și prietenie a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în cinci țări ale
Asiei. S-au dezvoltat, pe baza
coexistenței pașnice, relațiile cu

amenințarea cu forța. Faptele,
evoluțiile de pe arena internațio
nală aduc nenumărate argumente,
aruncă o puternică lumină asupra
marelui adevăr al contemporanei
tății că nu există forță capabilă să
stea în calea luptei pentru liber
tate, pentru apărarea suveranită
ții și independenței, că un popor
gata de orice sacrificiu pentru
apărarea libertății sale și care se
bucură de solidaritatea și sprijinul
forțelor înaintate ale lumii este
de neînvins.
Este un titlu de mîndrie pentru
partidul nostru, apărător de nă
dejde al independenței și suvera
nității patriei, de a se afirma ca
una din forțele cele mai active, ca
unul din promotorii cei mai con
secvenți ai cauzei libertății tuturor
națiunilor. P.C.R. a militat și mi
litează cu principialitate și fermă
consecvență
împotriva oricăror
relații de asuprire și exploatare a

*

bombele și rachetele nucleare, să
determine oprirea cursei înarmări
lor. Prin ample acțiuni de masă,
ca răspuns la istorica inițiativă a
președintelui țării, prin puterni
cele demonstrații, marșuri și ștafe
te ale păcii de pe întreg cuprinsul
României, prin Apelul pentru
dezarmare și pace, purtind 18 mi
lioane de semnături, adresat sesiu
nii speciale â . O.N.U. consacrate
dezarmării, poporul român și-a fă
cut cunoscută voința nestrămutată
de a acționa, alături de celelalte
popoare ale lumii, pentru asigu
rarea păcii și securității internațio
nale.
în mod firesc, pentru poporul
român pacea înseamnă, în primul
rind, depline garanții de liniște și
securitate in Europa, continentul
pe care ne aflăm și care, în pofida
învățămintelor istoriei, a fost trans
format intr-un imens arsenal, ar
mele acumulate in acest spațiu
geografic, îndeo
sebi cele nuclea
re, puțind dis
truge de mai
multe ori întrea
ga omenire. Pe
linia continuită
ții unor eforturi
care au marcat
la vremea' res
pectivă adevărate
„deschideri
de
drumuri“, Româ
nia
acționează
consecvent pen
tru
înfăptuirea
securității euro
pene, pentru în
cheierea cu re
zultate pozitive
a reuniunii de la
Madrid.
lVldUllU.
Ea hts
Lei
se
pronunță categoric împotriva amplasării de noi rachete nucleare,
pentru retragerea și lichidarea tu
turor armelor nucleare de pe con
tinent, pentru o Europă unită, a
păcii și colaborării. în același spi
rit, țara noastră militează activ
pentru transformarea Balcanilor
intr-o zonă a păcii, bunei vecină
tăți și conlucrării prietenești, lip
sită de arme 'nucleare.
In concepția tovarășului Nicolae
Ceaușescu, afirmarea dreptului po
poarelor la o viață liberă și demnă
este incompatibilă cu persistența
în lume a unor grave nedreptăți.
Viața arată că, în condițiile perpe
tuării politicii de dominație a unor
țări asupra .altora, a menținerii unor relații inechitabile, de tip neo
colonialist, decalajele economice nu
numai că. se mențin, ci se adîncesc,
agravindu-se instabilitatea interna
țională. Multiple acțiuni din perioa
da de după Congresul al Xll-lea al
partidului vin să completeze șirul
inițiativelor României socialiste avînd ca obiectiv intensificarea efor
turilor internaționale pentru lichi
darea subdezvoltării, pentru edifi
carea unei noi ordini economice
mondiale, pentru o lume mai bună
și mai dreaptă.
Omagiul fierbinte pe care între
gul popor îl aduce partidului, se
cretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru întreaga
activitate desfășurată spre binele
și prosperitatea patriei, este in același timp omagiul de recunoștință
pentru înalta răspundere în fața
istoriei, dovedită printr-o activă
prezență pe marea scenă a lumii,
prin stăruitoarele ’ eforturi pentru
împlinirea celor mai'scumpe idea
luri ale tuturor națiunilor: liber
tatea,
independența,
progresul,
pacea, colaborarea. Omagiu reîn
noit, cu dragoste și recunoștință,
azi, la deschiderea marelui forum
al partidului.

în numele aspirațiilor supreme
ale poporului român,

ale întregii umanități
•

țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire" de
orînduire socială. O intensă activi
tate a desfășurat partidul nostru
pentru întărirea legăturilor cu
celelalte partide comuniste și'mun
citorești, cu partidele socialiste,
social-democrate, cu toate forțele
înaintate, progresiste, ale contem
poraneității.
Cu deosebită vigoare s-a mani
festat și se manifestă partidul
nostru, România socialistă în apă
rarea dreptului sacru, inalienabil.
Ia dezvoltare liberă și independțntă, a dreptului fiecărui popor
de a fi stăpin pe propriile destine.
Pentru partidul nostru factorul de
însemnătate capitală atit pentru
asigurarea păcii in lume, cit și pen
tru progresul tuturor statelor ’și
stabilirea unui climat de destinde
re este stricta respectare și înfăp
tuirea consecventă a dreptului tu
turor popoarelor de a-și hotărî su
veran căile și formele dezvoltării
economico-sociale, de a promova
în viața internațională o politică in
conformitate cu propriile interese.
Este una din orientările funda
mentale ale întregii activități in
ternaționale a partidului și statu
lui nostru, reafirmată pregnant
de Congresul al Xll-lea. Pentru un
popor — arăta cu deosebită forță
de sugestie tovarășul Nicolae
Ceaușescu — libertatea și indepen
dența sint ca apa și aerul pentru
ființa umană. Or, a renunța la apă
și Ia aer înseamnă a renunța la
viață.
Eforturile energice, atitudinea
fermă in apărarea dreptului la
dezvoltare de sine . stătătoare por
nesc de la postulatul că în acest
drept își găsesc expresie sintetică
toate principiile noi de relații in
ternaționale :
respectul indepen
denței și suveranității naționale,
egalitatea în drepturi, avantajul
reciproc, neamestecul în treburile
interne, renunțarea la forță și la

altor popoare, ~ Țnțpotffvă 'politicii
de
atragere Tin
sfere
de" dominație și
șT^iragere'
fiUsîeȘs
de influență, împotriva ocupării de
teritorii străine, a practicilor colo
nialiste și neocoloniaiiste, a regi
murilor rasiste. Se poate afirma
că nu a existat cauză dreaptă, nu
a fost popor care să se fi ridicat
la luptă pentru . a-șl dobîndi sau
apăra neatîrnarea, dreptul de a se
dezvolta independent, să nu se fi
bucurat de sprijinul
. ? ‘ neprecupețit,
.
multilateral al partidului și statu
lui nostru.
Una din ideile fundamentale,
care ilustrează profundul umanism
al gindirii politice a președintelui
Nicolae Ceaușescu, al politicii ex
terne a României socialiste, probînd o înaltă răspundere față de
destinele întregii omeniri, este
aceea că dreptul la viață, la pace
reprezintă dreptul primordial al
omului, al națiunilor, de a cărui
afirmare depind toate celelalte
drepturi. Numeroase âu fost de la
Congresul al Xll-lea al partidului
demersurile României, la O.N.U. și
în alte foruri internaționale, in ve
derea trecerii la măsuri concrete
de dezarmare, care să contribuie
efectiv la îndepărtarea și înlătu
rarea definitivă a pericolului de
război. Cu atit mai , stringent se
impun asemenea măsuri cu cit în
ultimii ani asistăm la o continuă
intensificare a cursei înarmărilor.
Or, este limpede că dacă'nu se va
pune capăt acestei competiții, po
poarelor lumii li s-ar oferi un sin
gur „drept" — cel la autodistru
gere.
In fața unei asemenea perspec
tive, de reală primejdie, la adresa
întregii umanități, fiind amenința
tă cu anihilarea însăși creația su
premă a naturii — omul — to
varășul Nicolae Ceaușescu cheamă
insistent ca, in numele vieții, po
poarele să se ridice cu hotărire
pentru ca acum, pină nu este prea
tirziu, pină n-au început să cadă
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Una dintre cele mai importante
personalități ale epocii noastre”

„înțelegere profundă a marilor
probleme mondiale”

„Importanta contribuție c președintelui Nicolae
Ceaușescu la lupta pentru destindere, pentru pace,
pentru reducerea înarmărilor, șl in primul rind a
înarmărilor nucleare, lupta dumneavoastră pe toa
te meridianele lumii pentru o nouă ordine eco
nomică — această luptă v-a consacrat drept una
dintre cele mai importante personalități ale epocii
noastre".
ANDREAS PAPANDREU
prim-ministru al Republicii Elene

„Președintele Ceaușescu, prin înțelegerea atit de
profundă a marilor probleme ale lumii, poate con
tribui șl contribuie la soluționarea problemelor
globale celor mai arzătoare ale omenirii".
RICHARD NIXON
fost președinte
-a!' Statelor Unite ale Americii

„O conducere înțeleaptă”
„Nouă, în Indonezia, ne este bine cunoscută acti
vitatea de conducător a Excelenței Voastre. Este o
conducere înțeleaptă, care a reușit să aducă na
țiunea română pe calea unui progres rapid și care
a situat România pe o poziție distinctă în politica
internațională".
General SUHARTO
președintele Republicii Indonezia

„Sprijinim minunatele inițiative
de pace ale României”
„Partidul și guvernul român In frunte cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu depun eforturi active pentru pa
cea și securitatea în Europa, destinderea internațio
nală, soluționarea pe cale pașnică a problemelor
litigioase, pentru dezarmare, pentru dezarmarea nu
cleară. Noi dăm o înaltă aprecieri acestor eforturi
șl> sprijinim minunatele inițiative ’ de pace pe care
le-ați formulat dumneavoastră ca militant al păcii".
KIM IR SEN
președintele R.P.D. Coreene

„Exemplu de curaj”
„In numeroase .: rihduri om, exprimat curing
laudă la adresa poporului român pentru brăvSfh
curajul și perseverența sa. în timpul întregii noastre
iupte .pentru independență, noi am fost puternic
inspirați și încurajați de victoria obținută de poporul
român asupra forțelor imperialiste. Cu diferită oca
zii am dat România drept exemplu poporului meu,
pentru a demonstra că ■ un popor dotat cu voința
necesară și in deplină unitate poate reuși pe deplin
in atingerea obiectivelor, sale",
ROBERT MUGABE
prim-ministru
al Republicii Zimbabwe

„Recunoștință pentru sprijinul
dat poporului pălestinian”
„Apreciez In mod deosebit poziția Republicii So
cialiste România, sub înțeleaptă dumneavoastră
conducere, de sprijinire a mișcărilor de eliberare.
Vă adresez mulțumirile poporului, nostru pentru po
zițiile pe care , le-ați adoptat în sprijinirea luptei
poporului palestinian".
YASSER ARAFAT
președintele Comitetului .Executiv
al Organizației pentru Eliberarea
Palestinei

Dumitru ȚINU

Ani de rodnică și amplă colaborare

Cu nesecata energie - pentru

Pentru o lume a echității

internațională

dezarmare, securitate, destindere

și dreptății

® în perioada de la Congresul al Xll-lea, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a avut 25 de întîlniri cu conducători de
partid și de stat din cvasitotalitatea țărilor socialiste. Au fost
încheiate cu acest prilej 7 declarații comune, 10 comunicate și
comunicate comune.
• De asemenea, președintele republicii a avut 25 de
întîlniri cu președinți și șefi de stat din țări în curs de
dezvoltare și nealiniate ; totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a avut 11 întîlniri cu șefi de state și guverne din țări capitaliste
dezvoltate, fiind încheiate tot atîtea declarații și comunicate.
• în același timp, secretarul general al P.C.R. a avut 58
de întîlniri cu conducători ai partidelor comuniste și mun
citorești, 29 de întîlniri cu conducători ai partidelor socia
liste și social-democrate, 50 de întîlniri cu conducători ai
partidelor progresiste, democratice din țările „lumii a treia",
precum și ai mișcărilor de eliberare, 25 de întîlniri cu lideri ai
altor partide și organizații.

® Istorica inițiativă de pace a tovarășului Nicolae
Ceaușescu a generat în întreaga, țară ample manifestații, culminînd cu cele 18 milioane de semnături pe Apelul poporului
român adresat sesiunii speciale a O.N.U. consacrate dezarmării.
. • Poziția și propunerile României cu privire la problemele
dezarmării, prezentate acestei sesiuni, au avut un larg ecou în
rîndul participanților.
• Pentru o Europă unită, a păcii, securității și colaborării.
Militînd pentru încheierea cu rezultate pozitive a reuniunii de
la Madrid, România a propus: convocarea unei conferințe con
sacrate întăririi încrederii și dezarmării în Europa ; asigurarea
continuității procesului de edificare a securității pe continent,
țara noastră oferindu-se să găzduiască viitoarea reuniune.
• Balcanii să devină zonă a păcii. România'a propus să se
treacă la organizarea unei întîlniri a șefilor de stat și de
guvern din țările balcanice, pentru a pune bazele unei largi
colaborări în Balcani, transformării peninsulei într-o regiune a
păcii și bunei vecinătăți, fără arme nucleare,
nucleare.

Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la noua ordine economică
internațională — îmbogățită mereu cu teze noi, originale — reprezintă o contribuție
majoră la eforturile-pentru lichidarea subdezvoltării,- la- edificarea unei lumi a
echității și dreptății. In acest sens, țara noastră a avansat in ultimii ani un șir de
propuneri concrete,, care prevăd :

® Formarea unei noi și echitabile diviziuni internaționale
a muncii, pîrghia principală a acestui proces fiind accelerarea
industrializării țărilor în curs de dezvoltare.
• Modernizarea agriculturii țărilor în curs de dezvoltare
și sprijinirea acestora în vederea ridicării producției.
® Stabilirea unor raporturi fundamentate economic între
prețurile materiilor prime și ale produselor industriale.
• Identificarea și convenirea unor măsuri de ușurare a
datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, între care eșa
lonarea pe termen lung a restituirii datoriilor sau anularea lor.
® începerea de negocieri între țările dezvoltate și statele
în curs de dezvoltare pentru reducerea nivelului dobînzilor,
• Crearea unui fond de dezvoltare la a cărui constituire
să contribuie economiile ce se pot realiza prin reducerea chel
tuielilor militare.

