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In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu,
ieri a avut loc

ȘEDINȚA COMUNA A CONSUM NATIONAL AL AGDICULTUDII.
INDUSTRIEI ALIMENTARE. SILVICULTURII SI GOSPUDĂRIRII APELOR 

SI A CONSFĂTUIRII CU ACTIVUL DIN INDUSTRIE SI INVESTIȚII
în prezența tovarășului Nicolae. Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, joi, 8 septembrie, a avtit loc, în Capitală, ședința comună a Consiliului Național ăl Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor și ă Consfătuirii cu activul din industrie și investiții;Această intîlnire de lucru se înscrie în cadrul dialogului rodnic, nemijlocit, al secretarului general al partidului cu oamenii muncii în vederea dezbaterii și soluționării celor mai importante probleme ale activității eco- nomico-sociale'pe care le ridică actuala etapă de edificare a' societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.La sosire, la Palatul sporturilor și culturii, care găzduiește lucrările ședinței comune, tovarășul ’ Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost Întâmpinați cu multă căldură de mii de oameni ai'muncii prezenți pe platoul din fața intrării principale. Mulțimea scanda cu însuflețire „Ceaușescu — P.<S?R.„Ceaușescu și poporul !“.Cu aceleași profunde simțăminte a fost întâmpinat secretarul general al partidului de partici- panții la ședință, care au bvaționat și aclamat îndelung.în aplauzele asistenței, In prezidiu au luat loc tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Nicolae Constantin, Manea Mănescu, Paul Niciilescu, Gheorghe Oprea, Ghcorghe Pană, Ion Pățan, Gheorghe Radulescu, Ilie Verdeț,

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,Ședința Consiliului Național al Agriculturii și consfătuirea activului pentru problemele industriei și investițiilor urmează să dezbată, fiecare, rezultatele obținute în cele opt luni ale acestui an și să stabilească măsurile pentru realizarea planului pe anul 1983 — aceasta avînd o importanță deosebită pentru realizarea întregului cincinal.Am organizat de la început această ședință în comun avînd în vedere atît importanța industriei, cît și a agriculturii, faptul că multe probleme privesc deopotrivă cele două sectoare importante ale economiei noastre naționale. Problemele care trebuie soluționate în continuare trebuie să asigure o. bună organizare și repartizare a forțelor in toate sectoarele de activitate, o strînsă legătură. între industrie‘și agricultură — ca o bază 
a alianței tot mai puternice între clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, forța fundamentală a orînduirii noastre socialiste, garanția mersului ferm înainte pe calea înfăptuirii Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. 
(Aplauzo puternice).Aș dori să adresez, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și Guvernului, precum și al meu personal, un salut călduros, revoluționar, tuturor participanților la această ședință comună și cele mai bune urări ! { (Aplauze puternice ; se 
scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!“).în cele opt luni din acest an s-a desfășurat o activitate susținută, atît în industrie și celelalte ramuri de activitate, cît și în agricultură, precum și în domeniul cercetării, învățămîntului, activității culturale, pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea, ale Conferinței Naționale, pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului pe acest an. Putem afirma că

Ștefan Birlea, Miu Dobrescu, Petru Enache, Mihai . Gere, Nicolae Giosan, Ștefan Mocuța, Ana Mureșan, loan Totu, Ion Ursii, Richard Winter, Gheorghe Stoica.La ședința comună au participat membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, primii secretari și secretarii cu problemele economice și agricole ai comitetelor județene și Comitetului municipal București ale P.C.R., alți activiști de partid și de stat, conducători de instituții centrale, cadre de conducere și specialiști din agricultură și industrie,,Deschizînd ședința, tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a spus :„Stimate tovarășe, Stimați tovarăși,îmi revine deosebita cinste și onoare ca, în numele tuturor partici- panților la ședința comună a Consiliului Național al Agriculturii și a Consfătuirii cu activul din industrie și investiții, să exprim, cu multă căldură și profund respect, bucuria de a saluta prezența la lucrările noastre a celui mai iubit fiu al poporului român, personalitate proeminentă a lumii contemporane, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Se scandează îndelung „Ceaușescu—P.C.R. !“).Salutăm, totodată, cu satisfacție și bucurie, prezența mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, eminenta personalitate a vieții politice, savant de renume mondial. (Vii aplauze)..
(Continuare 
în pag. a Vn-a)

rezultatele în cele opt luni din acest an sînt în general bune, că în toate sectoarele de activitate s-au obținut realizări importante, ceea ce demonstrează capacitatea și forța economiei noastre socialiste, a oamenilor muncii de a asigura înfăptuirea neabătută a programului de construcție socialistă, de ridicare continuă a gradului de civilizație, a bunăstării materiale și spirituale a poporului. (Aplauze pu
ternice, prelungite).în industrie, planul producției a fost realizat cu o depășire de circa 10 miliarde lei. S-au obținut rezultate importante la principalii .indicatori ai planului — productivitatea muncii, eficiența economică, reducerea consumurilor materiale, îmbunătățirea calității producției, a întregii activități. Sînt însă și unele rămîneri în urmă, îndeosebi la realizarea producției pentru export și a exportului, precum și în domeniul investițiilor, al punerii în producție a capacităților programate pentru această perioadă.Pornind de la rezultatele de pînă acum, am analizat și stabilit măsurile necesare pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului pe acest an, la toți indicatorii. Avem în vedere ca, în cadrul consfătuirii, toate aceste măsuri să fie temeinic analizate cu fiecare sector de activitate, cu fiecare județ, clarificîndu-se toate problemele, pentru a se acționa în așa fel în următoarele 4 luni, incit să încheiem anul nu numai cu realizarea planului, dar și cu o depășire importantă la toți indicatorii.Pe primul plan trebuie să punem realizarea producției fizice, la toate sortimentele. Dealtfel, și în legea de retribuire și în legea privind acordul global am menționat în mod expres că planul nu poate fi considerat îndeplinit dacă nu se realizează toate sortimentele care sînt prevăzute pentru fiecare întreprindere și sector de activitate. De ce acest lucru, tovarăși ? Pentru că am constatat că există o tendință de a realiza pe global planul, 

producînd suplimentar unele sortimente mai simple, eventual cu valoare mai mare, dar nerealizînd sortimentele care sînt necesare pentru finalizarea producției. Aceasta ne-a creat și ne creează mari greutăți în buna aprovizionare și în: desfășurarea ritmică a procesului de producție. De aceea, realizarea producției fizice la toate sortimentele, pînă la ultimul șurub — ca să spun așa — pînă la ultimul cui, cel mai mic, trebuie să constituie o obligație și o sarcină pentru toate colectivele de oameni ai muncii, pentru -toate întreprinderile, pentru toate organele și organizațiile de partid.Aș dori să atrag din nou atenția asupra necesității de a acorda toată atenția realizării producției de cărbune, de petrol, a tuturor surselor de energie, precum și realizării planului la celelalte minereuri și materii prime — ca una din sarcinile fundamentale puse de Conferința Națională privind asigurarea independenței energetice și realizarea unei mai bune aprovizionări cu materii prime din resursele interne. Am realizat unele lucruri bune, dar nu la nivelul prevederilor planului. De aceea, este necesar ca, în următoarele 4 luni, atît ministerele — și am discutat cu ele pe larg aceste probleme — cît și comitetele județene de partid, toate întreprinderile și unitățile, să acționeze cu toată răspunderea pentru realizarea în întregime a prevederilor planului. Avem posibilități și trebuie să facem totul pentru a încheia anul acesta cu rezultate cît mai bune în aceste sectoare de activitate.Trebuie să luăm în continuare toate măsurile pentru realizarea prevederilor privind reducerea consumurilor energetice și materiale, recuperarea și refolosirea surselor de energie și de materiale, așa cum am discutat, cum sînt stabilite în plan. Nu vreau să intru acum în amănunte ; cunoașteți cu toții aceste prevederi. Ele sînt valabile pentru toate dome
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ÎNCHEIEREA convorbirilor oficiale
DINTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU

SI PREȘEDINTELE QUETT K. J. MASIRE
? ’ ■

niile de activitate — și industriale, și transporturi, și. agricole, practic în toate sectoarele productive și social-culturale.Am luat toate măsurile pentru a asigura o bună aprovizionare teh- nico-materială în vederea realizării în bune condiții a planului ; dar aceasta presupune o respectare neabătută a normelor de consum, energetice și materiale. Or, pe primele opt luni avem o depășire foarte mare la. consumul energetic și de combustibil.Sînt necesare măsuri hotărî te pentru încadrarea strictă în normele de consum și pentru a găsi noi posibilități în vederea reducerii consumului și recuperarea și refolosirea tuturor materialelor. în aceste condiții, avem tot ce este necesar pentru a realiza planul de producție stabilit, pentru o bună aprovizionare tehnico-materială.Se impune, de asemenea, să se acorde o atenție și mai mare îmbunătățirii în continuare a calității producției, reducerii rebuturilor, ridicării nivelului tehnic al întregii activități. Trebuie să înțelegem că economia noastră națională are nevoie de produse de calitate tot mai bună, de fiabilitate tot mai ridicată și, totodată, pentru a fi competitivi la export, trebuie să mergem în străinătate cu produse cel puțin egale cu cele produse în alte țări ; dar va trebui să acționăm pentru a ne prezenta pe piața internațională cu produse de calitate mai bună, de fiabilitate mai ridicată. Numai așa vom putea fi competitivi, vom asigura o valorificare superioară a materiilor prime și a forței de muncă. Numai astfel vom asigura ca produsele noastre să poată fi desfăcute în- bune condiții pe piața internațională.Este necesar să acordăm o mult mai mare atenție creșterii productivității muncii în toate sectoarele de activitate, pe baza mecanizării, a automatizării, dar și a bunei
(Continuare în pag. a II-a)

Joi după-amiază, la Palatul Consiliului de Stat s-a desfășurat ultima rundă a convorbirilor oficiale dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general, al Partidului Comunist ■ Român, președintele Republicii Socialiste România, și Quett K. J. Ma- • sire, președintele Republicii Botswana. președintele Partidului Democratic din Botswana.La convorbiri au participat :Din partea română — Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului. Ștefan Birlea. președintele Comitetului de Stat al Planificării. Aurel Duma, ministru secretar ,de stat la Ministerul Afacerilor Externe. Alexandru Roșu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Silviu Curticeă- nu. șeful secției Cancelarie a C.C. al P.C.R.. Constantin Mitea, consilier al secretarului general al Partidului Comunist Român și președintelui Republicii Socialiste România. Constantin Oancea, adjunct al, ministrului afacerilor externe. Petre Tănăsie, di-
MESAJUL

tovarășului Nicolae Ceaușescu f 
adresat Congresului Societății de Crace Roșie 

din Republica Socialistă România

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul industriilor, științei și tehnologiei al Republicii Gbana

La deschiderea lucrărilor Congresului Societății de Cruce Roșie din Republica Socialistă România, doresc ca, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al guvernului, precum și al meu personal, să adresez delegaților și in- vitaților la Congres, precum și activului .obștesc și tuturor membrilor organizației un salut călduros și cele mai bune urări. . .Actualul Congres al Organizației de Cruce Roșie are loc în condițiile cînd întregul nostru popor desfășoară o intensă activitate pentru înfăptuirea, mărețelor obiective și sarcini stabilite de Congresul al XII-lea și de Conferința Națională ale partidului în vederea dezvoltării societății noastre într-o etapă superioară, a creșterii mai puternice a potențialului economic și social al țării, a realizării unei noi calități â muncii și vieții în toate 'domeniile de activitate. Rezultatele obținute in dezvoltarea producției industriale și agricole, in mai buna gospodărire a avuției materiale, în activitatea generală de înfăptuire a planurilor și programelor de producție asigură condiții pentru înfăptuirea consecventă in viață a politicii partidului de ridicare continuă a nivelului de trai al poporului român.în cadrul acestei politici — care ’pune în centrul preocupărilor omul, ridicarea gradului de civilizație și bunăstare a poporului — partidul și statul nostru acordă o atenție deosebită ocrotirii sănătății publice, perfecționării activității în acest important sector al vieții sociale.Integrîndu-se eforturilor întregului popor, societatea de Cruce Roșie — membră a Frontului Democrației și Unității Socialiste, largă organizație de masă, ce reunește in rindurile sale peste 7 milioane de membri — aduce o contribuție de seamă la aplicarea politicii sanitare și sociale a partidului și statului. Apreciem în mod deosebit aportul sutelor de mii de activiști obștești ai Crucii Roșii, care militează, cu pasiune și devotament, pentru apărarea sănătății și lărgirea orizontului de cultură sanitară a maselor, pentru promovarea spiritului umanist, de răspundere civică și întrajutorare umană în societatea noastră.Pentru rezultatele dobîndite adresez Societății de Cruce Roșie, activiștilor și tuturor membrilor organizației calde felicitări și urarea de a obține noi succese în îndeplinirea sarcinilor de mare importanță socială ce le revin in cadrul societății noastre. .Analizind activitatea desfășurată piuă acum. Congresul Societății de Cruce. Roșie va trebui să stabilească mijloacele și căile îmbunătățirii ții. continuare a acestei activități, în- vederea creșterii contribuției

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, pe dr. George Opoku. ministrul industriilor, științei și tehnologiei al Republicii Ghana, președintele părții țării sale la cea de-a treia sesiune a Comisiei mixte ro- mâno-ghaneze de cooperare economică și tehnică, ale cărei lucrări se desfășoară la București.La primire a luat parte Ion M. Nicolae. viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în comisia mixtă.Exprimind întreaga gratitudine pentru întrevederea acordată, oaspetele a înmînat șefului statului român un mesaj de prietenie și i-a transmis urări de sănătate și fericire personală -din partea președintelui Consiliului Provizoriu al Apărării Naționale al Republicii Ghana, Jerry John 

’ rector in Ministerul Afacerilor Externe.Din partea Republicii Botswana — A. ,M. Mogwe, ministrul afacerilor externe, M. P. K, Nwako, ministrul comerțului și industriei. F. G. Mogae, secretar permanent al președintelui Republicii, S. A. Mpuchăne. ambasadorul Republicii Botswana in România, G. G. Garebamonb, secretar pentru afacerile externe. L. M. Selepeng, secretar personal principal al președintelui Republicii. M. J.
ASTĂZI, TRANSMISII DIRECTE LA RADIO Șl TELEVIZIUNE:

© în jurul orei 10,15, solemnitatea semnării documentelor oficiale 
dintre România ți Botswana ;

© In jurul orei 10,45, ceremonia plecării oficiale a președintelui Re
publicii Botswana, președintele Partidului Democratic din Botswana, Quett 
K. J. Masire, care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, a efectuat, împreună cu doamna 
G., Masire, o vizjtă oficială de prietenie în țara noastră.

sale la înfăptuirea importantelor obiective ale politicii partidului în domeniul social.-al ocrotirii sănătății poporului. Atrăgînd la, activitatea lor mase tot mai largi de cetățeni, îndeosebi tineri, organizațiile de Cruce Roșie vor trebui să dezvolte, în continuare, acțiunile educative vizînd întărirea sănătății individuale și colective. prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor, asigurarea unui înalt nivel sanitar Ia fiecare loc de muncă, în fiecare localitate. Ele trebuie, de asemenea, sa manifesto mai multă, consecvență în educarea cetățeni-- lor in spiritul politicii demografice a statului nostru, pentru formarea unor familii numeroase și bine închegate, pentru creșterea și educarea copiilor, in scopul asigurării vigorii și tinereții națiunii noastre.Crucea Roșie — care prin însăși natura sa slujește viața, sănătatea oameniloi- — trebuie să-și facă un titlu de onoare din a. contribui în modul cel mai activ la lupta poporului nostru pentru pace și dezarmare, pentru preîntâmpinarea războiului, a unei catastrofe nucleare, pentru apărarea dreptului fundamental al popoarelor, al oamenilor — la viață, la existentă liberă și demnă. Trebuie făcut totul pentru a se pune capăt cursei înarmărilor, pentru oprirea amplasării de rachete nucleare cu rază medie de acțiune în Europa, pentru retragerea și distrugerea celor existente, pentru renunțarea la politica de forță și pentru soluționarea tuturor problemelor și ■ conflictelor dintre state numai și numai .pe cale pașnică, prin tratative; evitiri- du-se războaiele și confruntările armate, care au adus și vor aduce întotdeauna popoarelor mari pagube și suferințe.Acționînd în spiritul politicii de pace și colaborare a partidului și statului nostru. Crucea Roșie trebuie să militeze mai activ pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu organizațiile similare din țările socialiste, din țările în curs de dezvoltare și nealiniate. din celelalte țări, să acționeze. în cadrul organismelor internaționale aie Crucii Roșii, , pentru creșterea contribuției acestora la lupta pentru pace și dezarmare, pentru soluționarea pe cale pașnică a tuturor problemelor litigioase, pentru evitarea războiului și a oricăror vărsări de singe.Avînd cpnvingerea: că societatea de Cruce Roșie va face totul pentru a-și îndeplini în condiții tot mai bune atribuțiile importante pe care le -are in viața socială a patriei. în; înfăptuirea politicii ■ de-pace și colaborare a partidului și statului nostru, urez tuturor membrilor săi, întregului activ, noi succese în activitatea viitoare, multă, sănătate și fericire !Urez succes deplin lucrărilor congresului.
NICOLAE CEAUȘESCU

Rawlings, iar poporului român prieten urăfi de prosperitate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită președintelui Jerry John Rawlings un cordial salut, împreună cu urări de succes șl prosperitate poporului ghanez prieten.în cursul întf-evederii a fost evidențiată cu satisfacție evoluția pozitivă a relațiilor de prietenie și colaborare statornicite între România și Ghana, al căror curs ascendent a fost influențat in mod hotăritor de convorbirile la nivel înalt româno-gha- neze. S-a apreciat, în același timp, că procesul de dezvoltare economică și socială în care sînt angajate țările noastre deschide perspective largi .extinderii și întăririi cooperării româ- ■no-ghaneze, diversificării schimburilor de mărfuri și s-a subliniat do

Mbaakanyi, director pentru proble- 1 •mele industriei. E. M. Maphanyane, ; responsabil principal în domeniul planificării, L. C. Lekoa, consilier în • Ministerul Afacerilor Externe.,Membri ai delegațiilor participan- . te la convorbiri au informat pe cei doi președinți despre rezultatele- la i care au ajuns cu prilejul întîlnirilor de lucru avute, in cadrul cărora au i examinat modalitățile concrete de i
(Continuare în pag. a Vil-a)

rința reciprocă de a se adinei în continuare aceste raporturi, de a se promova o tot mai largă conlucrare intre România și Ghana pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și in alte sfere de activitate. A fost exprimată convingerea că lucrările actualei sesiuni a comisiei mixte vor da un nou impuls colaborării româno- ghaneze, în folosul și spre binele ambelor țări și popoare, al cauzei păcii, cooperării și înțelegerii între națiuni.în cadrul întrevederii s-a evidențiat dorința de a se intensifica conlucrarea pe arena internațională dintre România și Ghana, țări în curs de dezvoltare, pentru a se asigura o politică de pace și colaborare intre .popoare.întrevederea a decurs într-o atmosferă de caldă cordialitate.



SCÎNTEIA vineri 9 septembrie 1983PAGINA 2

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. Dorganizări a muncii, a fluxurilor de producție. Am vizitat nu de mult 
o întreprindere navală și trebuie să vă spun că am constatat un f'lux de producție cu totul inadmisibil, dezorganizat. Npmai printr-o bună organizare se poate dubla producția pe aceleași capacități,-se poate deci spori productivitatea muncii și asigura o bună calitate a producției. Eu dau numai acest exemplu, dar el nu este singur. Deci, problema productivității muncii începe cu buna organizare a fluxului de producție, cu folosirea la maximum a mijloacelor moderne de producție pe care le avem, cu introducerea de noi mijloace de mecanizare și automatizare. Toate acestea trebuie să ducă la o creștere substanțială a productivității muncii, prin ridicarea, în același timp, a nivelului de calificare, de pregătire profesională 
a muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, a întregului personal.Problema pregătirii profesionale constituie una din cele mai importante căi pentru creșterea productivității muncii, pentru o bună calitate a producției. Am discutat de mai multe ori această problemă, insist din nou asupra ei, pșntru că are rolul determinant în înfăptuirea tuturor sarcinilor pe care le avem în toate sectoarele de activitate.De asemenea, va trebui să acționăm cu mai multă exigență și răspundere în vederea reducerii cheltuielilor materiale, a cheltuielilor de muncă și pentru creșterea mai puternică a eficienței economice.Este necesar ca fiecare unitate, fiecare consiliu de conducere și fiecare colectiv de oameni ai muncii — în calitatea lor de proprietari, de producători și beneficiari— să acționeze cu toată răspunderea pentru ca fiecare sector de activitate, fiecare produs, fiecare leu investit sau cheltuit să dea maximum de eficiență ! Trebuie să lichidăm cu desăvîrșire și să facem să dispară din limbajul economiștilor și finanțiștilor, al conducătorilor de economie, noțiunea de activitate neeficientă, de pierderi planificate sau neplanificate ! Nu trebuie să mai avem nici un produs, nici un sector, cu pierderi, nici planificate, nici neplanificate ! Fiecare sector trebuie să lucreze cu eficiență maximă ! Aceasta este o cerință fundamentală pentru economia noastră socialistă, pentru afirmarea forței socialismului, a superiorității sale asupra capitalis

mului. (Aplauze puternice, prelun
gite).în această privință aș dori să atrag atenția asupra necesității ca economiștii, -organele ••-financiare din întreprinderii*, .din -rjudet^r din toate sectoarele, precum ^„ministerele, băncile să-și îndeplinească cu mai multă răspundere și cu mai mare exigență atribuțiunile pe care le au în ce privește felul în care se cheltuiește fiecare leu. Ele trebuie să asigi^e respectarea legii— și atunci cînd constată că se fac cheltuieli care nu se încadrează în prevederile legale sau sînt neeficiente, să nu semneze și să nu aprobe efectuarea acestor cheltuieli. Avem legi foarte bune ; ele trebuie să fie aplicate — și organele financiare să-și îndeplinească ferm obligațiile pe care le au în această privință.Este necesar să facem totul pentru ca, realizînd în întregime planul la toți indicatorii, să obținem o creștere mai puternică a producției nete, a venitului național — care asigură mijloacele necesare atît pentru dezvoltarea generală a tării, cît și pentru creșterea în continuare a bunăstării materiale și spirituale a întregii națiuni.

i O atenție deosebită este necesar să se acorde realizării la timp și la nivelul calitativ cel mai ridicat a producției de export. Am menționat că există o anumită rămînere în urmă în acest domeniu. Am stabilit ca în următoarele 4 luni să realizăm în întregime toate prevederile planului, în conformitate cu contractele pe care le avem asigurate pînă acum. Ele sînt stabilite-pe întreprinderi, pe județe. Ați primit deja toate materialele în privința aceasta. în continuare vor trebui analizate în amănunțime și luate toate măsurile încît să realizăm, în termenele stabilite, chiar devansînd — deci realizînd mai din vreme — producția de export, atît pe devize convertibile, cît și pe țări socialiste. Trebuie să luăm toate măsurile pentru a lichida unele restanțe pe care le mai avem și să asigurăm cu prioritate realizarea producției de export. Este de neînțeles, tovarăși, de ce pe 8 luni am putut depăși planul de producție, dar n-am realizat producția de export. Avem deci capacități; și materiale și forță de muncă. Am orientat însă greșit acestea — și nu am aplicat cu fermitate hotărî- rile de partid și de stat privind prioritatea care trebuie dată producției de export.în ce privește consumurile materiale, am depășit consumul la o serie de materiale, am consumat în plus nichelul echivalent consumului pe o lună, deși n-am realizat producția de export. Am depășit, de asemenea, consumul la cupru. Am depășit consumul la energie și ia- alte materiale, dar producția de export n-am realizat-o. Deci nu problema lipsei de aprovizionare — cum încearcă unii să spună — a determinat această nerealizare a planului de export, ci proasta organizare, lipsa de răspundere, încercarea de a face producție cît mai simplă și de a se prezenta astfel cu producția realizată. Atrag 
i foarte serios atenția ministerelor, întreprinderilor, comitetelor județene de partid, că trebuie să luăm 

toate măsurile pentru ca producția să fie realizată în primul rînd pen
tru export, ca depășirile să fie pen
tru producția de export. Ne rămîn 

suficiente capacități să realizăm și sarcinile pentru consumul intern. Planurile 'sînt în așa fel stabilite încît asigură — atît în industrie, cit și în alte sectoare — acoperirea în întregime a tuturor necesităților industriale sau de consum.încă o dată atrag foarte serios atenția de a se lua toate măsurile pentru a realiza, lună de lună, zi de zi, producția de export, așa cum este stabilită și de o calitate cît mai bună.Pentru toate acestea, au fost stabilite — menționez încă o dată —- sarcini precise pe fiecare minister, pe fiecare ramură, pe fiecare sector, pe centrale, pe întreprinderi, pe fiecare județ. Acum este necesar să se treacă la luarea tuturor măsurilor organizatorice, la organizarea cît mai bună a producției, la întărirea ordinii și disciplinei, a răspunderii. Să se urmărească zilnic — și de ministere și celelalte organe centrale, dar și de comitetele județene și de organizațiile de partid din întreprinderi — realizarea prevederilor planului ! Avem tot ce este necesar pentru a îndeplini în bune condiții, în următoarele luni, toate cele stabilite.Este, de asemenea, necesar să se acționeze cu toată hotărârea pentru realizarea în întregime a investițiilor și punerea în producție a tuturor capacităților de producție. Am stabilit pentru fiecare județ ce mai este de realizat pînă la sfîrși- tul anului. Dealtfel, cred că fiecare cunoaște acest lucru; dar, pentru a veni în ajutorul comitetelor județene, am întocmit lista pentru fiecare obiectiv. Cer atît ministerelor, cît și comitetelor județene, consiliilor populare, desigur și întreprinderilor de construcții, beneficiarilor, să urmărească zilnic cum se realizează investițiile și punerea în producție a tuturor capacităților. Trebuie să luăm toate măsurile și să considerăm reali- ' zarea programului de investiții și de puneri în producție ca o problemă de importanță deosebită atît pentru acest an, cît, ma'i cu seamă, pentru asigurarea producției în 1984.în cadrul consfătuirii pentru problemele industriei, investițiilor și celorlalte sectoare de activitate, va trebui analizată, în amănunțime, situația din fiecare județ și fiecare sector — și să se stabileas
că măsurile concrete în vederea realizării în cele mai bune condiții a planului. Cînd se va pleca de la consfătuire, fiecare județ să știe clar ce are de făcut. Chiar dacă va trebui să prelungim consfătuirea, este necesar să clarificăm bine toate problemele. Subliniez, încă o dată,,că măsurile stabilite asigură tot ce este necesar pentru rea- lî’zarea în bune condiții a planului în industrie și.'celelalte seetoa-* re.’ Trebuie să facem totul — Șf -d8 aceea am convocat acum această consfătuire — pentru ca, în următoarele 4 luni, să acționăm cu toată răspunderea.spre a încheia anul cu rezultate bune. Avem tot ce este necesar și am convingerea că oamenii muncii, organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor, comitetele județene, ministerele vor acționa cu toată fermitatea și voi- îndeplini sarcinile de mare răspundere pe care le au ! (Aplau
ze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,în agricultură, deși după cum este bine cunoscut am avut un an foarte secetos, am obținut, totuși, 
o serie de rezultate pozitive. Mai m-am referit la ele la plenara din iunie. Producția de grîu pe acest an, deși nu este la nivelul prevederilor planului, asigură buna a- provizionare a țării. Este adevărat, nu vom realiza prevederile privind exportul unei anumite cantități de grîu. Culturile de toamnă se prezintă, în general, bine și avem toate condițiile să obținem, pe ansamblu, o recoltă satisfăcătoare.S-au obținut, de asemenea, o serie de rezultate pozitive în zootehnie, atît în ce privește creșterea efectivelor, cît și a producției de carne, lapte și alte produse animaliere.Toate acestea demonstrează forța și capacitatea agriculturii noastre ■ socialiste de a depăși orice greutăți și de a realiza — atunci cînd lucrările se desfășoară în bune condiții — recolte care să asigure buna aprovizionare a tuturor oamenilor muncii, ,a poporului.Ținînd seama de recolta, în general, bună, la culturile de toamnă, este necesar să luăm toate mă- șurile în vederea strîngerii ei la timp, fără pierderi, pentru depozitarea în bune condiții a produselor, realizarea fondului de stat la produsele agricole și desfășurarea la timp a însămînțărilor de toamnă. Tocmai de aceea am hotărît să aibă loc ședința Consiliului Național al Agriculturii, pentru a analiza și stabili toate măsurile necesare — așa cum procedăm, dealtfel, în fiecare an.în ce privește strînsul recoltei, de fapt, sîntem în plină desfășurare a lucrărilor. La floarea-soare- lui sîntem pe terminate. A început strînsul recoltei la porumb la cartofi, la soia ; strînsul legumelor este o problemă continuă De asemenea, se recoltează strugurii, fructele, se desfășoară stnn- gerea furajelor. Nu doresc să mă opresc la fiecare cultură în parte.Aș dori să atrag atenția că se impun măsuri foarte hotărîte pentru a strînge la timp și fără nici o pierdere întreaga recoltă. Acolo unde nu se lucrează cum trebuie avem încă foarte multe' pierderi la strînsul recoltei, ceea ce diminuează mult producția. Deși am constatat, cu multă satisfacție, că o serie de unități, o serie de județe au luat măsuri hotărîte și au folosit atît mijloacele mecanizate, dar au trecut și la strîngerea manuală a recoltei, asigurînd. în fe

lul acesta, .reducerea totală a pierderilor.Avem posibilitatea să obținem o recoltă bună de floarea-soarelui, o recoltă mai mare de porumb, chiar decît cea planificată. în unitățile pe care le-am vizitat, chiar acolo unde am încercat mașinile agricole, — deși în teren neirigat— se obțin peste 10 tone de porumb boabe la hectar. Avem și unități cu 15 și chiar cu 20 de tone la hectar. Ați vizitat ieri Institutul de cereale. Ați văzut densitățile și producțiile ce se pot realiza. Vom mai vedea astăzi unele culturi. Nimeni nu poate justifica în nici un fel — decît prin nerealizarea la timp și în bune condiții a lucrărilor, prin nerespectarea densităților — nerealizarea producțiilor stabilite.Ați văzut producția de soia, chiar în cultura dublă. Avem legume multe și trebuie să le strîn- gem, să asigurăm o bună aprovizionare. Avem o producție bună de struguri și de fructe. Trebuie să le strîngem fără pierderi și să le conservăm. Trebuie, de asemenea, să luăm toate măsurile pentru strîngerea în întregime a furajelor, a fînețelor, a furajelor grosiere, a tot ceea ce poate fi folosit în buna furajare a animalelor.Este necesar să facem totul pentru a asigura în întregime fondul de stat de produse agricole, ca o condiție pentru buna aprovizionare a populației. Sînt necesare în continuare măsuri pentru a asigura producțiile de legume de toamnă, de varză.A doua problemă este aceea a însămînțării culturilor de toamnă, a griului, orzului, rapiței și legumelor care se pun toamna. Cunoașteți termenele stabilite pentru însămînțări ; nu doresc să mă refer la ele. Experiența din acest an a demonstrat încă o dată că acolo unde s-a însămînțat la timp, unde s-au făcut arăturile adînci și s-au asigurat densitățile necesare, am obținut chiar în condițiile secetei producții bune de grîu, de orz, rapiță și altele.De aceea atrag foarte serios atenția că trebuie să se treacă imediat la pregătirea terenurilor în condițiile stabilite pentru însămînțări și să se înceapă de la 10 septembrie — de fapt, imediat cum vă întoarceți acasă — însămînțările la orz, la rapiță — unde deja s-a început — și ulterior la grîu. Prevederile legii sînt ca, pînă la 1 octombrie, să terminăm însămînțările în zonele ,de deal și de munte. Se cunosc aceste lucruri și, la 10 octombrie, trebuie să terminăm însămînțările pe întreaga țară.Nu trebuie să existe nici uri fel de justificare pentru’ a 'nu. realiză însămînțările în condițiile, șt în țîrh^ul optim stabiliți Este nec.eSăî Să ‘Șe âsigtire însănâĂ'ță’reă1 îiîtregii cantități de grîu stabilită pe hectar. La cantitatea' de sămînță pe care o dam, asigurăm, chiar fără înfrățire, peste 650 plante pe metru pătrat. Numai cu numărul de boabe pe care le dăm, chiar în cele mai rele condiții se realizează totuși o anumită înfrățire și putem asigura densitatea necesară. Nu mai trebuie să avem suprafețe cu grîu sub 600 plante pe metru pătrat. Să se ia toate măsurile pentru a trata în bune condiții griul, pentru a se alege sămînța și a asigura densitatea necesară. Pe această bază, avem de la început asigurate 4 000—5 000 kg grîu la hectar. Și acest lucru este valabil și pentru cultura orzului.Sînt necesare măsuri serioase pentru ca S.M.A.-urile, mecanizatorii din sectorul întreprinderilor de stat să realizeze arăturile și lucrările de bună calitate. Am văzut, în multe locuri, lucrările de arătură foarte prost executate. După ce s-a terminat arătura, după 2—3 zile, vezi că au rămas buruienile, și sînt verzi. Se ară ■ la suprafață, nu se respectă normele privind lucrările de arătură. Se recepționează de conducerile unităților și de către specialiști lucrări de arături care sînt de proastă calitate, încăl- cîndu-se astfel legea. Cer să se ia toate măsurile pentru ca mecanizatorii să execute lucrări de bună calitate, iar acolo unde nu se face acest lucru să fie obligați, plătind— cum prevede legea -ț și combustibilul, și toate cheltuielile care s-au făcut, și fără plată suplimentară, să refacă lucrările. Să nu fa- . cern nici o concesie ! Orice concesie făcută la lucrările proaste de arătură înseamnă diminuarea de la1 început a recoltei cu cel puțin 1 000 kg lă hectar. • Cred că nu e nevoie să intru eu în amănunte. Sînteți aici mulți specialiști, fie

care prim-secretar cred că cunoaște bine aceste lucruri. Dar trebuie să luăm măsuri pentru a pune ordine, disciplină, pentru a nu se mai admite nici un fel de rebut în acest sector de activitate, nici la lucrările de arături, nici la însămînțări. Pentru că, dacă te uiți pe cîmp, vezi că nu peste tot se asigură în- sămînțarea în bune condiții, că rămîn multe suprafețe neînsămîn- țate. Așa se explică faptul că se găsesc goluri foarte mari, datorită felului defectuos în care se execută . însămînțările.Toate aceste lucruri trebuie să le analizăm foarte serios în ședința Consiliului Național al Agriculturii, în ședințele pe grupuri de județe — și să luăm măsuri foarte hotărîte pentru a realiza toate lucrările de bună calitate. Trebuie să trecem la efectuarea concomitentă, și pe urmă în continuare — după ce terminăm lucrările de însămînțări— a arăturilor de toamnă, a lucrărilor de mare adîncime, a lucrărilor pentru eliminarea băltirilor, a celor de scarificare și toate lucrările de îmbunătățire a solului — punînd astfel din acest an o bază temeinică pentru culturile din primăvara anului 1984.Experiența din acest an a de- monstrat că acolo unde s-au executat arăturile la adîncime cît mai mare am avut, chiar în condiții de secetă, o recoltă foarte bună. Numai așa s-au obținut, la unitatea de care am vorbit, chiar în condițiile lipsei de precipitații, peste 10 000 kg de porumb boabe la hectar. Cred că nu e nevoie de multe explicații, tovarăși ! Sîriteți specialiști, vă ocupați toți de agricultură și știți bine acest lucru. Știți că porumbul are o calitate foarte bună că se duce foarte mult în jos după apă și dacă îi facem arăturile bune, cît mai adînci, îi ușurăm să-și găsească apă la adîncime.
O altă problemă este aceea a programului de semințe. Prin lege am stabilit să asigurăm semințe de elită și din înmulțirea întîi, cel mult înmulțirea a doua. Din păcate, și în acest an, și pentru anul viitor, nu avem asigurate semințele necesare în conformitate cu prevederile legii. Am însămînțat— și se prevăd și pentru acest an însămînțări așa-zis din înmulțirea a doua, a treia, și altele pe care nu le mai știe nimeni din ce înmulțiri sînt. Este evident că, în aceste condiții, diminuăm de la început cu circa 1 000 de kg recolta.Am văzut, și în acest an, că acolo unde am. semănat elită s-au obținut recolte de circa 6 000 de kg de grîu la hectar, iar unde au fost semințe din înmulțirea a doua sau necunoscute,. am obținut 1 500— 2 000 Ițg. Cunoașteți foarte bine acest lucru, Este ■ o lipsă foarte mare, a Academiei agricole, a Ministerului Agriculturii că nu au asigurat și n-au acționat cu toată răspurfderea pentru realizarea semințelor necesare în conformitate cu legea. Este și o lipsă a județelor, fiindcă în fiecare județ avem stațiuni, avem condiții și trebuie să producem semințele necesare. Acum s-a stabilit un program care însă ne duce pînă în ’86, pentru a asigura semințele în conformitate cu prevederile legii. Cînd am văzut acest program, am atras atenția tovarășilor că trebuie să luăm măsuri să-l realizăm* mai repede. Practic, consider că pînă în ’85, cel mai tîrziu, trebuie să încheiem acesț program și să asigurăm producerea semințelor în conformitate cu prevederile legilor. Avem forța necesară, ■ avem soiurile necesare — și trebuie să ne apucăm să facem acest lucru !în general, pe baza recoltelor obținute, putem spune că la porumb avem hibrizi buni, care demonstrează că și în condiții de irigare și de secetă dau producții mari, desigur, în condițiile respectării lucrărilor și densității necesare.Nu stăm prea bine la grîu. Trebuie să depunem eforturi mai mari pentru a ne crea soiuri mai productive, care să răspundă condițiilor de sol, de climă din țara noastră, să ne asigure’ producții stabile și sigure. Sînt ani în care soiul respectiv dă recoltă foarte bună, iar după aceea, nefiind stabilizat, neasigurînd de fapt elita și înmulțirea întîi din același soi, se ajunge la diminuarea recoltelor cu 50 la sută și chiar mai mult. Deci, este necesar să acordăm o mare atenție realizării semințelor de grîu și orz și să perfecționăm în continuare și porumbul. Trebuie să ne ocupăm mult mai serios de floarea-soarelui — unde avem 

o serie de rezultate bune —, de soia, de fasole, de cartofi, de toate plantele. în. mod deosebit trebuie să rezolvăm rapid problema seminței de in și a tehnologiilor necesare pentru a asigura recolte bune la in.în mod deosebit trebuie să ne ocupăm de rezolvarea rapidă și completă a problemefor asigurării cu semințe în legumicultură. Avem unele rezultate, dar sînt încă multe minusuri ; se produc încă soiuri neproductive. Chiar la Institutul de legumicultură am constatat zilele acestea lucruri inadmisibile. Nu doresc să insist acum asupra acestei probleme. Este necesar însă să luăm măsuri hotărîte pentru ca, în următorii doi-trei ani, să rezolvăm corriplet problema semințelor și a tehnologiilor în legumicultură, pentru a asigura realizarea de producții mari și stabile.Ați văzut ieri la institut unele rezultate în ce privește densitatea și culturile duble. La porumb avem deja o bună experiență, cu care se poate merge la densități pînă la 150 000 de plante la hectar, cu producții de 25 000—30 000 de kilograme pe hectar. La institut ați văzut producții de peste 20 000 kilograme la hectar. Ați văzut experiența însămînțărilor în cultură dublă ; la porumb ea este deja cunoscută, cu condiția să le lucrăm ca și pe cele din cultura întîi. Dar ați văzut floarea-soarelui, care este chiar mai bună decît cea din cultura întîi ; ați văzut soia care asigură în cultura a doua o recoltă de 4 000 kg. Și nu este nici un secret ! Tovarășii de la institut au un mare merit că au creat deja și un soi propriu, dar este de abia la început. Dar și cu vechiul soi, ei trecînd de la însămînțarea la 50 cm sau 60 și 70 cm între rînduri, la 25 de cm, deci dublînd sau triplînd densitatea plantelor pe hectar, ei pot să obțină 4 500 kg la soia la hectar. Cred că tovarășii de la institut au reușit să vă convingă că este chiar mai bine să lucreze așa, pentru că nu mai apar nici buruienile și, realmente, producția este mai bună. Eu am fost bucuros că acum tovarășii de la institut au devenit ei propagandiști pentru însămînțări cît mai dese, cît mai eficiente.
Tovarăși,Trebuie să ne fie foarte clar că atît la cerealele de toamnă, cît și de primăvară, precum și la legume, semințele, densitatea și tehnologia sînt hotărîtoare. Dacă punem la porumb 30 000 de plante la hectar este una ; dacă punem de la început 60 000 de plante dublăm cultura. în teren irigat nu trebuie să punem porumb , sub 80 000 de plante la hectar. Nu trebuie să punem’ mâi puțiri ' de 60 000 de 'plănte de roșii Ia hectar — și atunci vom avea 80 000—100 000 de kg roșii la hectar. De asemenea, nu trebuie să punem mai puțin de 60 000 de cuiburi de cartofi la hectar — și a- tunci vom avea cel puțin 30 000 de kg de cartofi la hectar. Dacă punem 30 000 de cuiburi, nu putem să scoatem mai mult de 15 000— 16 000 kg cartofi la hectar. La sfeclă nu trebuie să punem mai puțin de 100 000 plante la hectar. Trebuie să mergem optim Ia 120 000—140 000 plante la hectar — și atunci, în orice condiții, avem asigurată o producție de 50 000— 60 000 kg de sfeclă la hectar. Și aceasta este valabil la toate culturile.Trebuie să elaborăm noi tehnologii și o nouă sistemă de mașini. Noi trebuie să facem culturile nu după sistema de mașini, ci sistema de mașini să fie realizată pentru, culturi.Pentru executarea lucrărilor este necesar să asigurăm măsurile corespunzătoare, să pregătim temeinic mecanizatorii pentru executarea lucrărilor cu toată atenția. Insist asupra acestei probleme pentru că însămînțările din acest, an Ia timp, de bună calitate, densitatea, sămînța sînt hotărîtoare pentru producție. în orice condiții de climă — și de secetă multă, și de ploi multe — putem și trebui,e să asigurăm recolte bune ! Aceasta este cerința pe care o punem în fața agriculturii, a specialiștilor — și trebuie s-o rezolvăm. 1 (Aplauze puternice).La plenara din iunie am stabilit programul de irigații cunoscut. în cadrul acestei ședințe a Consiliului Național al Agriculturii vor trebui analizate măsurile care s-au luat, felul cum se realizează și ce trebuie făcut pentru a realiza în cele mai bune condiții programul 

de irigații, de desecări și de ameliorare generală a solului, tot ceea ce este prevăzut. Cunoașteți programul, pe fiecare județ. Este necesar să înțelegem că realizarea acestor lucrări are, de asemenea, un rol hotărâtor pentru ca agricultura noastră să poată să răspundă cerințelor pe care le pune economia națională, să asigure, în orice condiții, producții bune, sigure, buna aprovizionare a poporului.Despre zootehnie am discutat de cîteva ori în acest an. în acest sector avem o serie de rezultate, dar și unele rămîneri în urmă. Trebuie să acționăm cu toată hotărârea pentru pregătirea temeinică a iernatului animalelor — mă refer la strîngerea și asigurarea bazei furajere, la terminarea tuturor lucrărilor de modernizare a adăposturilor pentru toate speciile, asigurarea apei și tot ce este necesar. Să acordăm, în continuare, toată atenția realizării efectivelor stabilite și a producției de carne, lapte, ouă și alte produse animaliere. Acestea sînt stabilite pe fiecare județ, cunoașteți acest lucru— și trebuie luate toate măsurile pentru buna organizare și urmărire a realizării planului. în mod deosebit trebuie să ne ocupăm de a asigura realizarea în întregime a producției de carne stabilite, a producției de lapte și ouă. Efectivele pe care Ie avem asigură realizarea prevederilor stabilite. Fiecare județ cunoaște acest lucru. Am constatat, la complexul Căză- nești, că au luat unele măsuri bune pentru a urmări, nu pe ansamblu, ci pe loturi, îngrășarea porcilor pe fiecare lună, asigurînd și administrarea hranei pentru a ajunge la greutatea de tăiere.Este necesar să luăm toate măsurile și să se discute cum să acționăm pentru a realiza în întregime prevederile din programele de autoaprovizlonare, atît pentru buna aprovizionare a populației, cît și pentru necesitățile pe care le avem în alte domenii, inclusiv exportul.Trebuie, în general, să luăm toate măsurile în vederea asigurării stocurilor necesare de produse agricole pentru buna aprovizionare a populației în perioada din toamnă și iarnă, în conformitate— repet — cu programele de auto- aprovizionare. Avem toate condițiile și putem, dacă lucrăm cum trebuie — și unele județe au deja rezultate bune — să asigurăm chiar un* surplus de produse, mai cu seamă în legumicultură, la fructe, la struguri, unde avem producții foarte bune.' Subliniez, încă o dată, necesitatea de a asigura predarea în întregime la fondul de stat a produselor agricole și animaliere, realizarea contractelor și achizițiilor stabilite. Aceasta are o importanță deosebită atît în vederea asigurării bunei aprovizionări, cît și realizării celorlalte obligații pentru economia națională, pentru export.Pe ansamblu, și în agricultură dispunem de tot ce este necesar pentru a realiza în bune condiții sarcinile stabilite, pentru a pune bazele unei producții bune — și, aș spune, mai bune în anul viitor— în toate sectoarele agricole. Este necesară însă creșterea spiritului de răspundere, de exigență, înce- pînd de la Ministerul Agriculturii, Academia Agricolă, de la celelalte organe agricole centrale, pînă la consiliile populare județene, comitetele județene, organele și organizațiile de partid din toate sectoarele de activitate.Esențialul este acum buna organizare, aplicarea fermă a prevederilor legilor privind efectuarea lucrărilor agricole. Trebuie să realizăm o mobilizare generală a tuturor forțelor din agricultură, din sate, din orașe pentru strîngerea Ia timp a recoltei, pentru buna desfășurare a tuturor lucrărilor agricole. Dar atrag foarte serios atenția — făcînd apel și la orașe, mă refer la orașele mari, pentru că în orașele mici, care au agricultură, aceasta este una din obligațiile permanente — că trebuie, în primul rînd, să asigurăm ca toți locuitorii satelor să participe la lucrările agricole. Nu numai membrii cooperatori sau țăranii, indiferent de vîrstă, dar și școlile, și învățătorii, și profesorii, și tot personalul — așa cum prevede legea efectuării lucrărilor agricole — în perioada lucrărilor trebuie să par- 

•ticipe Ia muncă. Trebuie închise toate restaurantele, bufetele sau celelalte unități comerciale — și toată lumea; inclusiv ■ personalul din aceste unități, trebuie să meargă la strînsul recoltei, la efectuarea lucrărilor agricole. Este inadmisibil ca noi să luăm muncitori și să întrerupem lucrul în fabrică, pentru lucrările agricole, iar în comune să găsești oameni stînd la bufet, la consiliul popular sau in alte locuri. Inclusiv căminul cultural trebuie închis în perioada aceasta ! Toată lumea trebuie să fie la strînsul recoltei. Să existe o mobilizare generală, să se treacă ia aplicarea fermă a prevederilor legilor în privința aceasta ! Trebuie întărite ordinea, disciplina, răspunderea pentru realizarea la timp a lucrărilor agricole !Am convingerea că organele agricole, organele de partid vor acționa mai bine în acest an, cu întreaga răspundere, și vom obține și în agricultură reălizarea, în bune condiții, a sarcinilor, că vom încheia acest an atît cu producțiile bune pe care le avem, cît și cu pregătirile temeinice pentru recolta din 1984. (Aplauze puternice, prelungite).în general, este necesar ca, atît în industrie cît și în agricultură, să acționăm cu toată hotârîrea pentru creșterea spiritului de răspundere, a disciplinei, a ordinii în toate sectoarele de activitate. Să ridicăm nivelul activității organelor de partid, să facem ca afirmarea rolului partidului ca forță politică conducătoare să se exprime nu numai în ședințe și în adunări, ci în munca practică, în felul în care comuniștii, organele și organizațiile de partid acționează pentru unirea tuturor eforturilor oamenilor muncii, ale întregului popor, în vederea realizării planului pe acest an — aceasta constituind o bază trainică pentru îndeplinirea în bune condiții a întregului cincinal.în același timp, este necesar să acordăm, în continuare, toată atenția realizării măsurilor privind pregătirea temeinică a anului 1984. Urmează'să aibă loc adunările generale de aprobare a planurilor în întreprinderi, iar, mai tîrziu, și în agricultură. Să fie luate toate măsurile ca, odată cu realizarea planului pe acest ân, să se asigure pregătirea temeinică, din toate punctele de vedere, a planului pe 1984 și 1985.în acest sens doresc să atrag atenția și asupra activității de înfăptuire a măsurilor tehnice, de punere în producție a rezultatelor cercetării.., mii de problemere?olvațc dg.r neaplicate în producție, 'în toate sectoarele — într-uriul mai' mult, intr-unui mai puțin. Trebuie să îuărft toate măsurile pentru a âSîgura și. în acest domeniu realizarea în practică a măsurilor stabilite, deoarece îmbunătățirea calității și toate măsurile dă care am vorbit sînt strîns legate de ridicarea nivelului tehnic, îmbunătățirea cercetării, de aplicarea în producție a rezultatelor cercetării, a tehnicii noi.Să acționăm astfel încît, în toate sectoarele, unind toate forțele, să îndeplinim prevederile pe acest an, demonstrînd capacitatea partidului, 
a clasei muncitoare, a țărănimii, a poporului nostru de a asigura mersul ferm înainte al patriei noastre, înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XH-lea și ale Conferinței Naționale, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România! 
(Aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

W Stimați tovarăși,-Recent, Comitetul Politic Execu
tiv al Comitetului Central al partidului a stabilit măsurile în vederea trecerii la mărirea retribuției, la aplicarea în toate sectoarele a acordului global, la perfecționarea mecanismului economic. încă de la 
1 septembrie, minerii, petroliștii, geologii, energeticienii urmează să primească retribuția majorată, iar în lunile următoare să se treacă la alte categorii, astfel ca pînă la 1 august 1984 să se încheie pe întreaga țară mărirea retribuției la toate categoriile de oameni ai muncii. în agricultură am stabilit ca mărirea retribuției să înceapă la 
1 martie, odată cu începerea campaniei agricole de primăvară.Cunoașteți prevederile legii, nu doresc să mă refer la ele. Prin
(Continuare în pag. a III-a)
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în mai să

aplicarea acestor măsuri vom asigura ca, la sfîrșitul anului 1984, retribuția reală să crească cu 5 la sută, iar la sfîrșitul lui 1985 cu circa 8 la sută, așa cum a prevăzut Conferința Națională a partidului.Realizarea acestor măsuri cere eforturi serioase. Trebuie avut în vedere că realizăm mărirea retribuției în condițiuni grele, de criză economică mondială, în timp ce în multe țări are loc nu o mărire, ci o reducere a salariilor sau retribuției, crește continuare șomajul. Cu atît mult trebuie să vedem șiînțelegem importanța deosebită, eforturile pe care le face econo- . mia națională, statul nostru socialist, pentru înfăptuirea hotărîrilor de partid și de stat privind creșterea în continuare a nivelului de' trai material și . spiritual al poporului.Aceasta demonstrează, în același timp, forța și capacitatea eco- : nomiei noastre socialiste.. Dar tre- , buie să înțelegem că luarea acestor măsuri necesită buna realizare a planului la toți indicatorii, creșterea mai puternică a eficienței și asigurarea unui strict control în ce privește prețurile,, pen- admite creșterea noastră

i

tru a nu mai prețurilor în economia națională peste ceea ce este planificat și stabilit. Numai în aceste condiții creșterea retribuției va putea, într-adevăr, să fie reală și să ducă la ridicarea nivelului general de viață.Sînt stabilite toate măsurile în această privință — și trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru aplicarea lor în viață.în al doilea rînd, urmează de la 1 octombrie să trecem generalizarea acordului global pe baza principiilor și în condițiile stabilite — legînd mai strîns veniturile tuturor oamenilor muncii de producția realizată. Și pînă acum, cea mai mare parte a muncitorilor sau în acord global. Acum avem în vedere ca, gajate toate sectoarele de activitate în acord global, inclusiv maiștrii, inginerii, personalul tehnic, pînă la conducerea întreprinderilor. Avem în vedere ca veniturile tuturor să fie legate numai și numai de realizarea producției și a celorlalți indicatori.Am stabilit și vom fermitate prevederile legilor, acest principiu să funcționeze pînă sus, ca și conducerile ministerelor — deci și personalul din ministere — să aibă venituri în raport de realizarea planului la indicatorii stabiliți. Primul indicator este producția fizică, pentru toată lumea ; dar, în raport de sectoarele de activitate, s-au stabilit un număr de 6—7 indicatori care trebuie obligatoriu realizați. Toate acestea presupun măsuri foarte hotărîte pentru pregătirea temeinică, pentru buna înțelegere a prevederilor legii și trecerea, de la 1 octombrie, la aplicarea sa în toate sectoarele de activitate.Vreau să fie bine înțeles că nimeni nu poate primi retribuție dacă nu se realizează planul de producție, că nimeni nu poate primi retribuție fără muncă — și că aceasta înseamnă aplicarea fermă a principiului socialist: fiecăruia după muncă.Trebuie să luăm toate măsurile necesare încît, realizînd în bune condiții producția și toți indicatorii, să creăm condiții ca să se poată primi în plus. Pentru că legea și principiul acordului global prevăd că realizarea producției suplimentare presupune și retribuție suplimentară, după cum ne- realizarea producției presupune o reducere a retribuției — deci plata după muncă. Deci acordul global acționează și în sus, dînd posibilitatea creșterii nelimitate a veniturilor legate de muncă, și în jos, prin limitarea veniturilor în raport de producția realizată.Am stabilit să aplicăm cu fermitate în toate sectoarele de activitate acest principiu, inclusiv să trecem ferm la aplicarea lui în comerț, în comerțul exterior. Se prevede ca în toate sectoarele unde nu există norme de muncă să se stabilească normative sau obligații de serviciu, iar plata se va face în raport de realizarea obligațiilor stabilite. Aceasta e valabil pentru toate organele centrale, inclusiv în sectoarele soclal- culturale. Subliniez că aceasta se

ca la
au lucrat în acordpractic, să fie an-

aplica cuca

va aplica ferm și în domeniul financiar și în toate sectoarele.Am avut și avem în vedere să aplicăm cu fermitate principiile socialiste de retribuție, să creăm condițiile corespunzătoare de cointeresare materială, să asigurăm buna organizare a activității în toate seftoarele. Trebuie să înțelegem că toate acestea cer creșterea și mai puternică a răspunderii tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în calitatea lor de adevărați proprietari, producători și beneficiari, de stă- pîni ai întregii avuții naționale, în calitatea lor de realizatori ai tuturor bunurilor materiale și spirituale, de făuritori ai celei mai drepte și superioare societăți — a societății socialiste și comuniste. 
(Aplauze puternice, prelungite).Aplicarea acestor măsuri demonstrează încă o dată, cu întreaga putere, că scopul suprem al politicii partidului, esența socialismului îl constituie omul, bunăstarea și. fericirea sa, că tot ce se realizează în societatea noastră socialistă este destinat dezvoltării generale a forțelor de producție ale țării și ridicării, pe această bază, a nivelului de trai material și spiritual al poporului. Depinde de noi — și avem tot ce este necesar pentru a obține rezultate cit mai bune, pentru a încheia nu numai acest an,( dar și întregul cincinal, cu rezultate remarcabile, cu înfăptuirea prevederilor Programului și hotărîrilor Congresului al XII-lea privind trecerea României la un nou stadiu de dezvoltare, realizarea unei noi calități a muncii și vieții. Și această nouă calitate presupune și un nivel mai bun al vieții poporului ! (Aplauze pu

ternice, prelungite).Este necesar să desfășurăm o activitate intensă de pregătire a cadrelor, de ridicare a nivelului lor profesional, de reciclare, pornind de la faptul că numai pe această cale vom crea condițiile bunei desfășurări a întregii activități. Nu insist acum asupra acestei probleme, deoarece săptămîna viitoare vom deschide anul de învățămînt și mă voi referi mai pe larg la această problemă.Este necesar să întărim și să desfășurăm o largă activitate politico- educativă. Am vorbit la consfătuirea din Mangalia despre aceasta. Sînt necesare însă măsuri hotărîte în toate unitățile, în toate sectoarele, pentru a ridica activitatea politico-educativă la nivelul cerințelor societății noastre noi, ale construcției socialiste. Să desfășurăm o activitate tot mai intensă de formare a conștiinței revoluționare a omului nou, constructor conștient al socialismului,; de dezvoltare a spiritului revoluționar, de muncă și de luptă pentru făurirea socialismului și comunismului, pentru întărirea continuă a patriei noastre, a suveranității și independenței sale. (Aplauze puternice, prelun
gite).

tru o politică nouă, care să asigure realizarea năzuințelor tuturor popoarelor pentru o viață mai bună, mai dreaptă, pentru o politică de pace și colaborare internațională, în actualele împrejurări, considerăm că problema fundamentală este aceea a încetării cursei înarmărilor, a de^rmării și, in primul rind, a dezarmării nucleare, a asigurării păcii, a dreptului oamenilor, al fiecărei națiuni la existență, la viață, la libertate, la independență și pace. (Aplauze 
puternice).în mod deosebit, în Europa pune toată rea rază

se de a acționa cu pentru împiedica- rachetelor cu acțiune în acest an și pentru trecerea la retragerea și distrugerea celor existente. Tocmai în acest scop, Comitetul Politic Executiv a hotărât să fie adresate scrisorile — care ău fost publicate — atît conducătorilor Uniunii Sovietice, cît și conducătorilor S.U.A., precum și conducătorilor celorlalte state din Europa. Am făcut acest lucru, considerînd că trebuie să fie întreprins tot ce este posibil pentru a se putea ajunge, în acest an, la înțelegerile necesare privind neamplasa- rea rachetelor și trecerea la retragerea și distrugerea celor exis- • tente. Dar avem în vedere că, dacă se vor prelungi tratativele, ele să nu fie întrerupte, să nu se treacă la amplasarea noilor rachete, ci să se continue tratativele pînă lâ, realizarea unei înțelegeri. Făcînd propunerile de amînare a amplasării cu un an a ne-am gîndit ca cu neam-

problema hotărîrea amplasării medie de
w ap ||||||

■

Dragi tovarăși,

A’

Așa cum am menționat și în alte împrejurări, punînd pe primul plan și în centrul activității noastre înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XÎI-lea și ale Conferinței Naționale, a Programului partidului, ne îndeplinim îndatorirea fundamentală față de poporul nostru, dar și față de cauza socialismului, a păcii și colaborării internaționale.Iată de ce acordăm și vom acorda și în viitor o atenție deosebită dezvoltării relațiilor noastre cu țările socialiste, cu țările- în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, a respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța în - relațiile internaționale.în viața internațională continuă să fie multe probleme complicate. Din păcate, cursa înarmărilor continuă să se dezvolte ; se acumulează noi' armamente, se înrăutățește în continuare situația economică și îndeosebi a țărilor în curs .de dezvoltare, continuă să cadă zilnic victime omenești, să se. producă pagube materiale, ca urmare a numeroase conflicte în diferite zone ale lumii.Pornind de la aceasta, noi considerăm că este necesar ca toate forțele progresiste și antiimperialiste să acționeze cu și mai multă hotă- rîre pentru schimbarea cursului

rachetelor, nu peste un an să fim de acord amplasarea rachetelor. Noi pronunțăm ferm împotriva plasării și acum și peste un an și peste doi și oricînd. (Vii 
aplauze). Sîntem împotriva amplasării acestor rachete, dar considerăm că amînarea amplasării dă -posibilitatea ca, în acest timp, să se desfășoare tratativele — și se asigură timpul suficient ca să se ajungă ,1a înțelegerile necesare.Este . de înțeles că presupune păstrarea unui bru între cele două părți, nia a prezentat nu o dată neri în care a subliniat tatea că reducerea armamentelor, a armamentelor nucleare — în primul rînd — trebuie să se facă sub un control strict internațional și cu asigurarea libru între cele două un echilibru nu prin de noi armamente, ci cerea celor existente la un nivel cît mai scăzut. MEste evident că vorbind de ra- Ș chetele cu rază medie de acțiune trebuie luate în calcul toate rachetele, inclusiv rachetele Franței și ale Angliei, precum și alte mijloace echivalente cu rachetele medii de transport a armamentelor nucleare.Nimeni nu poate pretinde rachetele lui servesc pacea, rachetele lui nu trebuie luate considerație.- Toți cei care dețin armamente nucleare și mijloacele de transport în Europa — acum ne referim la aceasta — trebuie să se înscrie în măsurile de reducere și de eliminare a acestora, iar pe plan general, în întreaga lume trebuie să se ajungă acolo încît toate țările producătoare de armament nuclear să participe la negocieri și să-și asume răspunderea unei reduceri echilibrate și controlate, pînă la eliminarea armamentelor nucleare. (Aplauze puternice).Aceste măsuri nu creează inferioritate pentru nici o parte — și noi considerăm că trebuie, într-adevăr, să se urmărească o dezarmare echilibrată și sub control internațional. Dealtfel, țările socialiste, atît în Declarația de. la Praga din ianuarie, cît și în Declarația de la Moscova din iunie, au prezentat propuneri foarte importante în direcția aceasta, inclusiv necesitatea tratativelor directe între țările din N.A.T.O. și Pactul de la Varșovia, în vederea unei dezarmări generale, în primul rînd nucleare, sub un control corespunzător internațional. Noi. considerăm că trebuie să acționăm ferm ca să se ajungă la asemenea negocieri între cele două blocuri militare. De ce, tovarăși ? Pentru că aceste țări dețin aproape totalitatea armamentelor nucleare și marea majoritate a armamentelor. Reduce- ' ' de către aceste două blocuri militare

aceasta echili- Româ- propu- necesi-
unui echi- părți, dar producerea prin redu-

că că în

£

va fi hotărâtoare pentru dezarmarea generală, pentru asigurarea păcii în întreaga lume. (Aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu- 
pace !“).în Declarația țărilor socialiste de la Moscova s-a făcut propunerea ca țările din cele două blocuri militare să treacă la înghețarea cheltuielilor militare și la reducerea corespunzătoare a acestora în viitor. După cum este bine cunoscut, România a luat, timp de trei ani la rînd, măsuri de reducere a cheltuielilor militare, iar în 1982 am hoțărît ca pînă în 1985 să nu mai sporim cheltuielile militare. Noi considerăm că oprirea creșterii cheltuielilor militare are o importanță deosebită atît din punct de vedere economic pentru fiecare stat, cît și pentru a pune odată stavilă cursei înarmărilor. Reducerea cheltuielilor militare va crea posibilități ca o parte din aceste mijloace financiare și materiale să fie folosite pentru programele de dezvoltare economico-socială din fiecare țară — și în fiecare țară sînt multe probleme de soluționat. E suficient să mă refer în această privință la șomajul din multe țări capitaliste — precum și pentru folosirea unei părți din aceste economii în sprijinul țărilor în curs de dezvoltare.Pornind de la aceasta, am formu5 lat propunerea, în mesajele adresate, că ar fi bine ca Statele Unite și Uniunea Sovietică, fiind cele mai mari puteri, să hotărască ele, unilateral, fiecare, înghețarea cheltuielilor militare. Considerăm că aceasta nu va dezavantaja pe nimeni și va constitui un bun exemplu, va da un puternic stimulent luptei popoarelor pentru a cere și' a impune reducerea, în toate țările, a cheltuielilor militare, va deschide calea reducerii reale a acestor cheltuieli. Trebuie să se înceapă cu un exemplu. România a făcut aceasta — dar exemplul României nu e suficient. Exemplul Uniunii Sovietice și al Statelor Unite ar avea o importanță deosebită în privința aceasta ! (Aplauze puter
nice, prelungite).în general, considerăm că este necesar să se acționeze acum, prin măsuri concrete, pentru a reduce încordarea internațională, pentru reluarea politicii de destindere, și de a nu se întreprinde nici o ac-

țiune care poate agrava, situația internațională, de a se acționa de către toate statele cu cea mai înaltă răspundere față de propriul popor, față de cauza generală a păcii, a securității internaționale.Problema păcii, problema asigurării vieții popoarelor constituie problema fundamentală și obligația supremă a fiecărui guvern, a fiecărui partid politic, care dorește să joace uri rol în conducerea unui stat, în viața politică a unei țări. De aceea noi ne pronunțăm ferm pentru unirea eforturilor și dezvoltarea colaborării cu toate partidele 1 și forțele., politice de pretutindeni în lupta pentru pace, pentru dezarmare, pentru o lume fără războaie. (Aplauze 
ternice, prelungite ; se 
„Ceaușescu — pace !“).Salutăm cu deosebită adoptarea prin consens mentului reuniunii de consacrată securității și cooperării în Europa. Româriia a participat activ, timp de aproape trei ani, la lucrările reuniunii, iar în ultima vreme a depus eforturi susținute pentru realizarea consensului, considerînd că nu este bine de a se adopta un document prin încălcarea principiilor consensului stabilite la. Helsinki. O asemenea cale ar fi creat un precedent foarte periculos și ar fi putut fi folosit și. în viitor în fond la stabilite laDe aceea, că trebuie acționat cu depuse toate eforturile pentru realizarea consensului, chiar dacă acesta se referă, la o singură țară, oricît de mică ar fi ea. Și sîntem bucuroși că, pînă la urmă, s-a realizat acest consens și documentul elaborat timp de aproape trei ani a fost adoptat prin consens de toate statele participante la Conferința de. la Helsinki și care au fost prezente și Considerăm aceasta victorie,. ca triumful noi, a politicii de pace în Europa ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).Acum au loc lucrările de încheiere a conferinței, în prezența miniștrilor de externe. Se va putea trece la începutul anului viitor la organizarea Conferinței pentru încredere și dezarmare în Europa și altor reuniuni de experți, în

pu-
scandeazăsatisfacție a docu- la Madrid

și, de fapt, ar fi dus lichidarea principiilor Helsinki.România a considerat răbdare,

Ia Madrid, ca o mare unei politici securitate și

1-
$

vederea dezvoltării Europa. Considerăm de zile de tratative mai cu seamă după de încordare, în care s-a ajuns la situații «daștul de grave cîteodată, înțelegerile realizate la Madrid reprezintă un succes deosebit și bot marca — și am dori • să marcheze — o nouă etapă a politicii de destindere, de întărire a încrederii și colaborării în Europa și în întreaga lume. De fapt, am putea spune că, după 4 ani de încordare, este primul rezultat concret care demonstrează că este posibil ca, prin negocieri, să se depășească orice problemă și să se găsească calea colaborării și înțelegerii, 
(Aplauze puternice, prelungite).Noi vom acționa, cu toată hotărîrea, pentru realizarea celor convenite "la Madrid, pentru dezvoltarea colaborării; și cooperării în Europa, pentru realizarea unei Europe unite, fără arme nucleare, în care să se asigure dezvoltarea egală a fiecărei națiuni, fără deosebire de orînduire socială. Considerăm că aceasta răspunde atît intereselor fiecărei națiuni europene, cît și intereselor păcii și colaborării în întreaga lume. 
(Aplauze puternice, prelungite).Vom acorda, în continuare, toată atenția activității pentru realizarea și dezvoltarea cooperării și colaborării în Balcani, pentru crearea în zona noastră a unei regiuni fără arme nucleare, fără baze militare străine. Vom sprijini, în continuare, realizarea de asemenea zone și în alte părți ale Europei sau ale lumii, considerînd că ele se înscriu în contextul dezarmării generale, al renunțării la armele nucleare pe continent și în întreaga lume, că realizarea acestor zone fără arme nucleare și fără baze militare constituie o contribuție concretă, reală la lupta pentru dezarmare și pentru pace. 
(Aplauze puternice, prelungite).Mai mult ca oricînd este necesar să se facă totul pentru soluționarea problemelor litigioase dintre state numai și numai pe calea tratativelor. Aceasta privește și Orientul Mijlociu, și conflictul dintre Irak și Iran, și diferite conflicte din Africa și din alte zone ale lumii. Este în interesul statelor respective, al cauzei generale a păcii să se acționeze, cu întreaga răspundere pentru oprirea conflictelor militare, pentru soluționarea problemelor prin tratative. Faptele — inclusiv reuniunea de la Madrid — demonstrează cu toată puterea că numai calea tratativelor, a. negocierilor, chiar dacă durează mai mult, este singura cale care corespunde intereselor popoarelor, care poate asigura pacea, care poate asigura popoarelor posibilitatea de a-și concentra forțele în direcția dezvoltării lor economico-sociale. 
(Aplauze puternice, prelungite).Acordăm o mare importanță marilor mișcări pentru pace din Europa, din America, din Asia, de pe alte continente. Dealtfel, consider că ele au avut deja un rol însemnat în adoptarea de către unele state și guverne a unor măsuri mai realiste. Este necesar, tocmai acum, să se intensifice mișcarea pentru pace în Europa și în întreaga lume. Să unim toate forțele Europei pentru a împiedica amplasarea noilor rachete, pentru trecerea la distrugerea celor existente, pentru asigurarea securității fiecărei națiuni europene și în întreaga lume 1 în acest sens, consider că este necesar ca și poporul nostru să se angajeze, din nou, în această toamnă — în strînsă colaborare cu mișcările de pace din Europa — în noi manifestări și acțiuni, așa cum a făcut anul trecut, pentru a demonstra voința și

cooperării în că .după ani intense,' dar aproape 4 ani solidaritatea noastră cu toate popoarele care doresc să trăiască în ; pace, fără arme atomo-nucleare, cu toți cei care doresc să trăiască fără grija că mîine ei sau copiii lor vor fi victimele războiului nu1- clear, că viața, civilizația vor ;fî distruse. Să facem totul pentru a asigura liniștea, viața popoarelor/ să le asigurăm dreptul la existență, la muncă și la pace ! (Aplauze 
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — pace !“).. în spiritul hotărîrilor partidului, al politicii noastre generale internaționale, România va acționa știri viitor'cu toată fermitatea pentru dezvoltarea relațiilor și colaborării sale cu toate statele, iși va aduce întreaga contribuție la triumful rațiunii, al politicii de înțelegere, de colaborare, la triumful păcii pe planeta noastră. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,în încheiere, doresc să subliniez, încă o dată, că este necesar ca, in cadrul ședinței Consiliului Națio-: nai al Agriculturii și al Consfătuirii pentru problemele industriei și investițiilor .să se dezbată cu întreaga răspundere și în spirit de înaltă exigență toate problemele și ■ să se stabilească măsurile necesare '■ în vederea realizării în bune [condiții a planului pe acest an, a pregătirii pentru realizarea planului : pe anii viitori.încă o dată, doresc să subliniez că anul acesta are un rol hotărîtor pentru realizarea întregului cincinal. La plenara Comitetului Cen- . trai din iunie am stabilit planul pentru. 1984—1985 pornind de la : încrederea că -vom realiza în bune condiții cum vă plenarei asigură, rîrilor Congresului al XII-lea, ale Conferinței Naționale, realizarea obiectivului de trecere a patriei noastre la un nou stadiu de dezvoltare. de ridicare a gradului de civilizație, de înfăptuire a tuturor măsurilor privind ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului. Să facem totul; să acționăm cu toată răspunderea pentru a realiza în bune condiții planul, în toate domeniile, acest an !Am deplina convingere că oamenii muncii, organele de din toate sectoarele.— cuprind și industria, și agricultura, și lelalte ramuri economice, precum și sectoarele culturale — că toate organele de stat, centrale și județene, organele și organizațiile de partid din toate unitățile vor face totul și iși vor îmbunătăți activitatea, asigurînd realizarea în cele mai bune condiții a tuturor prevederilor planului și a hotărîrilor partidului și statului nostru, de- monstrînd astfel forța și capacitatea partidului, a statului, a poporului nostru de a asigura triumful socialismului și comunismului in România ! (Aplauze și urale pu
ternice; se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R. !“ ; „Stima noastră și min- 
dria — Ceaușescu, România !“).Cu această convingere vă Urez dumneavoastră, precum și tuturor organelor de partid și de stat, tuturor oamenilor muncii, întregului popor succese cît mai mari in toate domeniile, multă sănătate și fericire ! (Urale prelungite ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“. Toți 
cei prezenți în sală se ridică în pi
cioare și ovaționează îndelung, în- 
tr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, pentru Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul general 
al partidului, președintele țării, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU).

planul pe acest an. Așa este cunoscut, prevederile pentru întregul cincinal de fapt, înfăptuirea hotă-

petoți stat aici ce-
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I Arheologica |

I Specialiștii de la Institutul de , 
istorie și arheologie din Cluj- 
Napoca au descoperit, in comu- | 
na Alton, județul Cluj, o așezare

! romană și postromană alcătuită ■ 
din opt clădiri din piatră și două I 
ateliere de fierărie. Pk ceramica

I romană descoperită in incintă se . 
află inscripții necunoscute pină I 
acum in alte locuri. I

Arheologii, care au inceput să

I studieze detaliat vechea așezare, t 
au și desprins prima concluzie | 
certă : ea atestă continuitatea

J populației autohtone pe aceste ■ 
meleaguri și gradul ei înalt de I 
civilizație. 1

I Punct de atracție

I

I

I
I
I

I
I

I

Nu există om care să treacă 
pe strada Tătari din Botoșani 
și să nu zăbovească în fața 
casei lui Mihai Răileanu. In 
curtea gospodăriei sale, o barză 
trăiește in bună pace și înțele
gere cu celelalte orătănii. Cu ele 
mănîncă mereu, cu ele umblă " 
citu-i grădina de mare, cu ele 
doarme noaptea in coteț.

Cum s-a domesticit ?
Anul trecut, cind a vizut-o 

poposindu-i în curte, gospodarul 
i-a dat de mincare. După cîteva 
zile, barza venea, mînca, pleca fi 
iar revenea. Pini in toamnă, 
cind s-a dus cu suratele ei spre 
țările calde. Dar in primăvară 
s-a întors tot în curtea gospo
darului.

— După cum o văz eu cit de 
mult s-a obișnuit aici — ne-a 
spus omul — se pare că-n toam
na asta suratele ei or sa plece 
fără ea. Acum mă gindesc cum 
s-o iernez mai bine.:.

I
I

I
1
I
I
I
I

I
I

Drumul care 
urmează

I

I

I
I
I
I
i

Un record in materie de deser
vire s-a înregistrat la o uni
tate a cooperativei „Îmbrăcă
mintea" din Timișoara. Cu 
aproape un an și trei luni în 
urmă, mai exact la 20 iunie 1982, 
Gheorghe Ștreangă a dus un 
costum de haine la refăcut. A 
plătit cit i s-a cerut : 110 lei. I 
s-a promis că la 23 iunie costu
mul va fi gata. La data fixată i 
s-a spus că trebuie să mai plă
tească 105 lei și 25 de bani, pe 
motiv că fostul șef al unității 
(care șef, intre timp, se schim
base) nu ‘cunoștea (sic!) tari
fele. Omul a dat banii, croitorii 
i-au dat alt termen, apoi incă 
unul, două,' nouă... In sflr- 
șit, după 14 luni, în august anul 
acesta, i s-a dat costumul să-i 
facă proba, dar i-a fost imposi
bil să-l îmbrace, de prost, ce era ■ 
lucrat. Pe bună'dreptate, omul se I 
întreabă șl ‘HHreaSă „Citm "e

I

I
I
I
I
I

I

I
|t5U,

I

posibil să-l coste mai mult dru
mul decit costumul ?“ Hotdrit lucru ; următorul drum la croi
torii de la „îmbrăcămintea" tre
buie să și-l „croiască" cei din 
conducerea cooperativei. I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Scumpă 
plimbare

Cu toate că nu avea permis 
de conducere, Florea Ostroveanu 
din comuna Traian, județul Te
leorman, s-a urcat la volanul 
autoturismului proprietate per
sonală și a plecat la plimbare. A 
mers el cit a mers, și in minte 
i-a încolțit ideea : „Uite, frate, 
că se poate circula și fără per
mis".

Și iar a mai mers o bucată de 
drum, pină a întîlnit un echipaj 
al miliției și mult dorita plim
bare s-a transformat intr-o lun
gă staționare, pentru a i se în
tocmi dosarul de trimitere in ju
decată.

Culmea e că, tocmai in perioa
da in care i se întocmea dosarul 
penal, el s-a urcat din nou la vo
lan și a pornit la plimbare, 
pe un alt drum. Dar iar a in- 
tilnit uiț echipaj al miliției. Do
sarul s-a definitivat, a fost ju
decat și condamnat.

Mai bine stătea la locul lut...
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In văzul lumii
Zi de vară pînă-n seară, 

dîmbovițeanul Ion Sava a tot tă
iat frunză la dini. Nu voia, în 
ruptul capului, să se cnuce și el 
de o muncă cinstită. In schimb, 
se purta, în văzul lumii, îmbră
cat frumos, elegant.

— Bine-bine, dar cu ce se di
chisește și se fandosește, dacă nu 
muncește ? — se întrebau cei 
din jur și, pe bună dreptate, vă 
puteți întreba și dumneavoastră.

Răspunsul l-am aflat de la oa
meni ai legii: intr-o singură 
seară, I. S. s-a furișat in două 
unități comerciale din Moreni și 
a luat tot ce a putut lua.

Acum a fost luat și el. 
întrebarea e : cit va „lua" 7

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
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Inexplicabil?
Unul iși poate pierde actele, 

un obiect de uz perso- 
Dar să 
încă 
cu numărul 41-GJ-2 347 a 
„pierdut" in curtea unei 
din Birsești, județul Gorj.

■ • ’ ,ră-

I

I
I
i
I

altul 
nai. 
tor, 
torul 
fost 
case ___ . .
Nimeni nu știe de unde a ,;
sărit" tractorul acolo și nimeni 
n-a întrebat de el. De cind ? 
Aici e aici : de mai bine de 
un an de zile !

Cine s-o fi aflat la volanul
lui ? Cine-i este stăpinul 2
Cum de nu s-o fi observat lipsa 
lut atita vreme ?

întrebările
. n-a.

,,Gazeta 
singur : 
pitarul',

pierzi un trac- 
n-am auzit. Trac-

I
I
I
I

I
I

ar putea conti- 
Răsvunsul sugerat de 

Gorjulu1" este un"l 
odată depistat „apro- 
sintem curioși si-i 

auzim și explicația.
Dacă în afară de lipsă to

tală de răspundere față de bu
nul obștesc, mâi există și alte... 
explicații.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Obiectivul central al acestor zile pentru toți oamenii muncii din agricultură, 
pentru toti locuitorii satelor:

ÎNTREAGA RECIITA-STRINSA ll SCURT TIMP SI FAR» PIERDERI!
IAȘI

Transportul porumbului din cimp 
- in ritm cu recoltarea!în unitățile agricole din județul Iași s-a încheiat recoltarea fasolei, a florii-soarelui și se apropie de sfirșit strinsul cartofilor. Importante forțe sint' mobilizate acum la culesul porumbului, lucrare efectuată pe 30 000 hectare din cele 67 842 cultivate.„De la bun inceput am apreciat că, in acest an, campania de recoltare va fi mult mai scurtă — ne spune inginerul Vasile Axinte, directorul direcției agricole județene. Tocmai de aceea, am întocmit un plan detaliat de măsuri tehnice și organizatorice. Se urmărește asigurarea funcționării din plin a combinelor pentru recoltarea porumbului, dar și mobilizarea tuturor forțelor de la sate la culesul manual pe suprafețe cit mai întinse. Am hotărît ca porumbul tăiat manual să fie așezat de îndată la )marginea tarlalelor, în glugi, sau transportat în arioaie special amenajate, pentru ca imediat, pe terenul eliberat de coceni, tractoarele să înceapă aratul șl pregătirea solului pentru insămin- țărlle de toamnă. Măsuri concrete s-au luat și pentru transportul porumbului la bazele de recepție in același timp cu recoltarea".Prin buna organizare a. muncii, folosirea deplină a mijloacelor mecanizate șl participarea largă la cules a populației sătești, căreia in aceste zile i se adaugă un mare număr de elevi și student! aflați incă in vacanță, recoltarea culturilor de toamnă se desfășoară în ritm susținut. La cooperativa agricolă Ciurea, spre exemplu, zilnic circa 500 cooperatori culeg porum

bul și legumele. Aici a început și recoltarea strugurilor. De la această unitate s-au livrat piețelor din Iași peste 1 000 tone roșii, ardei, gogo- șari, castraveți, sute de tone de struguri etc. Și la cooperativa agricolă Miroslava se acționează cu forțe sporite la strîngerea porumbului, la culesul legumelor și fructelor. Alături de părinți se află acum în cimp și aproape 500 de elevi de la școlile din comună. „Elevii ne sint de mare ajutor — ne spune inginerul Valentin Rotaru. Ei au strins pină acum importante cantități de mere, struguri șl alte produse". Culesul porumbului și strîngerea celorlalte culturi de toamnă se desfășoară intens și în- cooperativele agricole Dumești, Probota, Roșcani, Victoria ș.a.în legătură cu recoltarea porumbului se ridică anumite probleme, care trebuie să fie soluționate grabnic. Pentru ca recolta să fie culeasă intr-un timp cit mai scurt și fără pierderi, este necesar să fie bine corelat transportul cu stringe- rea manuală a știuleților. Or, intre cantitățile culese și cele transportate la capătul tarlalelor sau în arioaiele special amenajate . se înregistrează decalaje mari, îndeosebi in unitățile din consiliile agroindustriale Țibănești, Ciortești, VJă- deni, Tîrgu Frumos și Pașcani, Trebuie luate măsuri ca tot ce se recoltează într-o zi, pină seara să fie transportat la locul de depozitare,
Manole CORCACIcorespondentul „Scînteii" Foto : N. BuicăRecoltarea porumbului avansează în ritm intens la I.A.S. Fundeni, județul 

Călărași

meni nu mai surprinde că de opt ani C.A.P. Chiscani se autofinan- țează, că în 1982 a obținut beneficii în valoare de 10 milioane lei, că la începutul anului 1983 avea în cont 13 milioane lei. Am insistat asupra experienței cooperatorilor din Chiscani intrucit ea dovedește că, prin mobilizarea tuturor forțelor umane, recoltarea porumbului se poate face

într-un timp scurt și fără pierderi. Este un exemplu de bună organizare a muncii, ce trebuie să fie urmat și de alte unități agricole din județ, pentru a se intensifica și mai mult ritmul la recoltarea porumbului,
Corneliu IFRIMcorespondentul „Scînteii"

CLUJ

Producția de legume este bună - 
să se asigure și ambalaje, și mijloace 

de transport pe măsură

BRĂILA

Un exemplu care dovedește 
că organizarea muncii este hotăritoareMulte unități agricole din județul Brăila oferă o bună experiență in ce privește mobilizarea tuturor forțelor la culesul porumbului, astfel incit Întreaga producție să fie • strinsă într-un timp cit mai -scurt ...și pusă la adăpost făr$, pierderi. Ne vom referi concret.la modul în.care acționează în aceste zile cooperatorii din comuna Chiscani la recoltarea porumbului. Pe baza experienței anilor precedenți, ei au organizat recoltarea manuală a întregii suprafețe cultivată cu porumb și

transportul producției numai cu mijloace cu tracțiune animală ale unității.Sp cuvine precizat că aici, la Chiscani, cele 639 heștarg cu. pp- rumb cultivate în acest an au fost repartizate jn acord..gjpbal.pe .echipe de cooperatori. \To'todata,,’că .și ■ în anii anteriori;* o" suprâ'făță' de peste 300 hectare a fost lucrată in acord global de alti locuitori ai comunei. muncitori in unități industriale învecinate, la cererea acestora. Acum, în perioada recoltării,

acest mod de organizare a muncii iși dovedește din plin eficiența. Iată ce .ne-a spus in acest sens tovarășul Ștefan Mitu, președintele cooperativei agricole: „Noi n-am dus niciodată lipsă de forță de muncă. Stimulați de organizarea lucrului in acord global, cooperatorii, ca și ceilalți oameni ai muncii din comună participă in număr mare la culesul porumbului. Totodată, recoltind porumbul manual și transportînd recolta și cocenii cu cele 60 de atelaje ale unității, realizăm o economie do circa 50 000 llțrf de motorină, care ne va fi ab- . șdlut necesară la lucrările ^pe pregătire a terenului in vederea însă- rhi'nță’i'ilor".' ■ 7 septembrie 1983. în lanurile de porumb găsim la lucru peste 300 de oameni. Țăranii cooperatori Ne- culai Cirță și Ion P, Nedelcu, care au lucrat in acord global cite două hectare de porumb, au terminat re

coltarea șl transportul porumbului de pe solele repartizate și dau o mină de ajutor și altor cooperatori, îi întilnim, de asemenea, pe Ștefan Dumitrache. muncitor pe platforma industrială Chiscani, împreună cu soția sa, țărancă cooperatoare, care string recolta de pe ultimii metri pătrați. în lanuri erau multi alți locuitori ai comunei, care lucrează la termocentrală, la Combinatul de fibre artificiale și Combinatul de celuloză și hirtie din Brăila. Din calculele făcute rezultă că de pe ceip 200 de hectare, care au fost re- . collate pină în această zi, s-au obținut, in medie, peste 9 000 kg porumb boabe' la hectar,.. Ziua se culege și se transportă porumbul, iar noaptea șe taie și se transportă cocenii. în ultimii ani, recoltarea porumbului a durat Ia Chiscani 15—20 de zile, Si în acest an se va întimpia la fel. și pe ni

în acest an, unitățile agricole din județul Cluj au cultivat 6 200 hectare cu legume și 9 300 hectare cu cartofi. Culturile au ajuns la maturitate și, în toate zonele, culesul se desfășoară din plin. Pină în seara zilei de 7 septembrie au foșt recoltate 43 650 tone legume, ceea ce reprezintă 38 la sută din cantitatea totală de legume prevăzută a se realiza în acest an. Zilele trecute a inceput Și recoltarea cartofilor de toamnă — lucrare care s-a efectuat pină acum pe 4100 hectare. Din producția totală de legume recoltată, peste 83 la sută a fost livrată Ia fondul de stat.în raidul Întreprins, împreună cu tovarășul Alexandru loanițescu, din cadrul trustului județean al horticulturii, prin citeva unități agricole cultivatoare de legume am consemnat numeroase fapte de muncă, care fac dovada hotăririi oamenilor de aici de a stringe in cel mai scurt timp tot ce au rodit grădinile. în lunca Spmesului, ne oprim la ferma legumicolă a C.A.P. Apahida, condusă de inginera Sanda Puriș. în grădină se aflau paste 100 de cooperatori care lucrau la culesul tomatelor și al castraveților, Pe mari suprafețe instalațiile de irigat erau în funcțiune. Șefa fermei era însă supărată pentru faptul că în această șăotămînă, cind este atit de cules, ii lipsesc lădițele pentru roșii și castraveți și, mai ales, pentru faptul că nu s-au asigurat suficiente mijloace da transport. „Ambalaje mai primim cit de cit —- ne spunea șefa fermei — in schimb, mașinile de la I.T,S,A,I.A„ in loc să vină la ora 6 dimineața, apar spre seară, dar și cele care sosesc nu corespund transportului de legume”.Pe malul Someșului se află grădina de legume a C.A.P, Citeau. 61 aici producțiile obținute sint foarte bune. La tomate, de pe 8 hectare s-au livrat in plus 48 tone, la fasole producția a fost depășită cu 6 tone pe hectar, iar la ceapă se estimează, de asemenea, obținerea unei producții cu mult peste cea pla

nificată. Peste 90 la sută din producția obținută de aceste unități a fost livrată la fondul de stat,în unitățile cultivatoare de ceapă din bazinul legumicol de pe Valea Arieșului so recoltează din plin. De aici se asigură peste 80 ia sută din cantitățile prevăzute a se livra ța fondul de stat pe ansamblul județului la acest produs. Inginera Mariana Moraru, șefa fermei din Moldovenești, ne spune că producția este bună. Ne convingem și noi de acest lucru, dar ar mai trebui să șe convingă și cei de la I.L.F., pentru a le asigura in totalitate sacii pentru transportul si depozitarea cepei. Acum le lipsesc peste 20000 de saci. Aceeași solicitare o au și cei de la fermele din Plătești si Mihai Viteazu, unde pentru depozitarea întregii producții le măi Sint necesari cel puțin 30 000 de saci.Se poate spune că a fost un an bun pentru legumicultura. în județul Cluj, dovadă și abundența de legume de pe piețe. Trebuie spus însă că o parte din unități nu și-au onorat obligațiile contractuale, avind restanțe destul de mari Ia livrarea legumelor la fondul de stat. Există tendința de a se valorifica direct pe piață o bună parte a produselor, așa cum procedează conducerile cooperativelor agricole de producție din Cășeiu, Mintiu Gherlei, Borșa. Jucu, Călărași și altele. Or, este limpede că pentru constituirea rezervelor de stat pentru țoamnă-iarnă toate unitățile sint obligate să livreze întreaga cantitate de legume și de cartofi contractată CU stațul, corespunzător graficelor zilnice stabilite. în acest scop, unitățile I.L.F.-ului trebuie să, asigure operativ ambalajele necesare, iar întreprinderea de transport să respecte programul stabilit, diri- jind mașinile in funcție de. graficele operative pentru fiecare unitate.
Coste! ȘȚEFANESCUcorespondentul „Scînteii" ,- >

CE EXPERIENȚĂ PROPUNEȚI SPRE GENERALIZARE IN VEDEREA
PERFECȚIONĂRII PREGĂTIRII PROPAGANDIȘTILOR ?

Viața, actualitatea — izvoarele de prospețime 
ale învățămîntului politico-ideologic

In curînd se va deschide un nou an de studiu in invățămintul politico-ideologic și, ca de fiecare dată, în preajma acestui moment se vor desfășura cursurile de pregătire a propagandiștilor. înaltele exigențe cărora este chemată să le ofere acum răspuns întreaga activitate poli- tico-ideologică, exigențe subliniate în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la Mangalia, conferă acestor cursuri o însemnătate deosebită, ca premisă a unui adevărat salt calitativ in desfășurarea studiului politico-ideologic, a sporirii eficienței formative a acestuia. Dintr-o asemenea perspectivă socotim că prezintă interes citeva inițiative și experiențe folosite în vederea realizării unei temeinice pregătiri politico-ideologice și metodice a propagandiștilor.„în organizarea pregătirii propagandiștilor am pornit de la adevărul pus în evidență dă practică, anume că realizarea unei strînse legături cu viața, cu preocupările esențiale ale fiecărui colectiv de muncă constituie cheia forței de inriurire a învățămîntului politico- ideologic — ne spune tovarășul VALENTIN BODEA, director al Cabinetului județean pentru activitatea ideologică și politico-educativă Brașov. Tocmai de aceea, cursurile de pregătire a propagandiștilor noștri se . desfășoară pe centre, axate pe mari întreprinderi sau pe domenii de activitate. Avem astfel 14 centre de pregătire in municipiul Brașov și cîte unul, două sau trei in celelalte 8 orașe ale județului. în cadrul pregătirii propagandiștilor am consacrat o zi întreagă pentru cunoașterea aprofundată, nemijlocită, la fața locului, a problemelor cu care se confruntă întreprinderea unde se desfășoară pregătirea propagandiștilor. Aceste activități încep prin întilnirea propagandiștilor cu cadre de conducere :' director, secretarul comitetului de partid, președintele comitetului sindical, care înfățișează date și aspecte privind eforturile ce se depun aici în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor. Nu este vorba despre o simplă enumerare a indicatorilor de plan, ci despre un autentic dialog de lucru, în care se prezintă concret pe secții, pe formații de lucru organizarea și desfășurarea muncii, iar dacă este cazul sint evidențiate cauzele unor nerealizări, direcțiile in care se cere acționat pentru înlăturarea neajunsurilor. Are loc, de asemenea, o rodnică dezbatere privind întrecerea socialistă, creația tehnico-științifică, sint evidențiați fruntașii și realizările lor, se spun pe nume lipsurilor, autorilor acestora. Propagandiștii au posibilitatea să cunoască concret, nemijlocit activitatea din secții, astfel incit, în deplină cunoștință de cauză, ei P«t să ilustreze dezbaterile din cursuri cu date, cu nume concrete, să folosească adică argumente convingătoare, menite să îndemne la reflecție, să mobilizeze la acțiune hotărîtă pentru bunul mers al activității întreprinderii.

Folosim, de asemenea, aceste prilejuri pentru ca propagandiștii să cunoască in profunzime, intre

economice (venit național, produs social, producție-marfă, producție- netă, eficiență economică, cheltuieli materiale de producție, autocoridu- cere și autogeștiune muncitorească, etc.), înțelegerea căilor concrete, a posibilităților existente in fiecare întreprindere pentru creșterea productivității . muncii, gospodărirea cu maximum de randament a avuției comune. 1Mai multe activități metodice au fost desfășurate pentru corpul nostru de propagandiști specializat pe probleme ale educației materialist-ști-
Inițiative și experiențe în județele Alba și Brașov

altele, activitatea punctelor de documentare politico-ideologică din unitatea economică respectivă. Mai concret, dorim prin aceasta să ii convingem pe propagandiști de a- vantajele pe care Ie aduce folosirea materialului ilustrativ existent aici și a mijloacelor audiovizuale, să-i obișnuim să-și desfășoare sistematic activitățile din cursuri in ambianța punctelor de documentare. Am organizat și dorim în acest sens să inițiem mai sistematic, in cursul unor asemenea întîlniri cu propagandiștii) acțiuni-model (dezbateri, lecții, răspunsurj la întrebări, consultații), care să propună propagandiștilor modele cu putere de influențare a conștiințelor, in măsură să stimuleze dezbaterile, schimburile de idei".„în cadrul instruirii propagandiștilor am acordat și noi o însemnătate deosebită perfecționării pregătirii lor metodice — ne declară tovarășul IOAN CIOBOTĂ, director al Cabinetului județean pentru activitatea ideologică și politico-educativă Alba. ’Avincl in vedere particularitățile tematice și pregătirea diferită a cursanților în cadrul formelor de studiu existente, eforturile noastre în acest domeniu s-au îndreptat spre realizarea unor acțiuni metodice speciale, pe forme de studiu și domenii de activitate. Așa, bunăoară, am realizat schimburi de experiență și dezbateri metodice speciale pentru propagandiștii care conduc cursurile in care se aprofundează problemele politicii economice a partidului nostru. La întreprinderea de prelucrare a lemnului Cim- •peni, la întreprinderea minieră Baia de Arieș, la întreprinderile de utilaj și mecanică din Alba -Iulia, spre exemplu, in cadrul acțiunilor metodice s-au pus în lumină experiențe și preocupări ale unor propagandiști menite să asigure cunoașterea și aprofundarea unor noțiuni

ințifice a oamenilor muncii ; bunăoară, am organizat schimburi de experiență și dezbateri metodice pentru propagandiștii din consiliile unice agroinduslriale de stat și cooperatiste Blaj și Jidvei, din comunele Unirea și Horea, din cooperația meșteșugărească și de la spitalul județean. Au fost înfățișate cu asemenea prilejuri experiențe valoroase privind organizarea unor acțiuni cu microgrupuri (consultații, răspunsuri la întrebări), integrarea noutăților științifice in dezbateri, folosirea diafilmelor și diapozitivelor științifice etc.Avînd în vedere faptul că in

cursurile invățămintului politico- ideologic se fac multe propuneri privind perfecționarea activității in fiecare unitate economică, am organizat la întreprinderea de accesorii pentru mașini-unelte din Blaj un schimb de experiență privind preocupările propagandiștilor pentru stimularea dezbaterilor, ca și pentru valorificarea sugestiilor și soluțiilor născute în acest cadru. S-a evidențiat astfel că asemenea propuneri apar cu deosebire acolo unde se realizează o legătură firească a tematicii teoretice cu problemele practice concrete, fără insă ca dezbaterile din cursurile de studiu politico- ideologic să se transforme in ședințe de analiză a producției, unde propagandiștii antrenează sistematic la asemenea dezbateri cadrele tehnice, conducătorii locurilor de producție, muncitorii cu experiență, fruntașii in muncă".Desigur, experiențele prezentate in rindurile de față sint departe de a epuiza gama modalităților de sporire a nivelului calitativ, a eficienței pregătirii propagandiștilor. Esențial este ca programele de instruire a propagandiștilor să fie temeinic gîndite, conectate la pulsul fierbinte al actualității politice, ancorate in problematica majoră a fiecărei zone a țării, a fiecărei localități și unități economice în parte.
Silviu ACHIM

t V
PROGRAMELE 1 ȘI 2

10,00 Muzică populară instrumentală
Xn jurul orei 10,15 — Transmisiune 

directă : solemnitatea semnă
rii documentelor oficiale dintre 
România șl Botswana
Q Muzică populară instrumentală

In jurul orei 10,45 — Transmisiune 
directă : ceremonia plecării oficia
le a președintelui Republicii Bots
wana, președintele Partidului De
mocratic din Botswana, Quett K. J. 
Maslre, care. Ia Invitația tovarășu
lui Nicolae ceaușescu, secretar ge
nera! a) Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a efectuat, Îm
preună cu doamna G. Masire, o 
vizită oficială de prietenie ia țara 
noastră
0 închiderea programului

PROGRAMUL 1
15,00 Telex
15,65 R.P.D. Coreeană : Phenian 
15,20 Emisiune In limba germană 
17,18 Seară televiziunii bulgare (color)

0 Impresii despre Bulgaria — film 
documentar ® 1001 de seri 

20,00 Telejurnal (partial color) 
20,15 Actualitatea in economie
20.25 Cadran mondial O România și 

problemele lumii contemporane 
O . Viata continentelor O Occident 
’83

20,50 Seara televiziunii bulgare (color) 
© Melodii Îndrăgite cu Vâsli Nai- 
denov 0 Film artistic : „Viață 
dublă". Premieră TV

22.30 Telejurnal (partial color)

PROGRAMUL 2 1
15,00 Telex
15,05 Blocnotes bucureștean — lnforma- 
• ții utilitare
15.25 Stadion — emisiune de actualitate 

sportivă
16,10 Seara televiziunii bulgare O Popas 

la Stara Zagora © Muzică popu
lară din R.P, Bulgaria

16,40 Film artistic. „Iubire". Producție 
a studiourilor cinematografice in
diene. Premieră pe tară

20,00 Telejurnal
20,15 Dezbateri culturale
20,45 Generația deceniului IX. In relație 

directă : disciplina muncii — ca
litatea producției

21,00 Estivala ’83
22.30 Telejurnal

Un mare animator
al literaturii naționaleGeneros cu literatura romftnă, anul 1858 aducea pe lume Ia 2 aprilie pe Delavrancea, la 5 septembrie pe Vlahuță și la 30 octombrie pe Duiliu Zamfircscu, ale căror drumuri aveau să se intilnească . in viață și să reverse asupra literelor românești o lumină de mare Intensitate, recunoscută și in timpul vieții lor și tot mai vădită in perspectivă, a generațiilor următoare. Dar, uneori, și soarele suferă eclipse, nu fiindcă imensa lui incandescență scade, ci fiindcă între radiațiile Iui și noi se interpun vremelnic obstacole.Așa s-a petrecut cu Alexandru Vlahuță și se m.at petrece încă, intr-o măsură oarecare, deși sonetele lui, oda închinată Lui Eminescu, profilurile lui în versuri. Unde ni sint visătorii și Slăvit e versul... au fost la vremea lor antidotul împotriva unei pleiade de ' n-aveau nimic de spus; deși în proza Iui Vlahuță sint prinse trăsăturile fundamentale ale unor personaje din „durerile lumii" sau din viața parazitară a altora, amintiri ce zugrăvesc scene de viață din trecutul celor umiliți, articole care înseamnă reacția unul suflet sensibil și a unei minți bogat înzestrate și cultivate la evenimentele culturale și sociale ale vremii sale (ca reprezentarea piesei prietenului său Delavrancea, „Apus de soare", amintirile Iui despre Eminescu, Cara- giale ori Coșbuc, ori monografia artistică a patriei din România pitorească și excepționala prezentare a operei lui N. Grigorescu, considerat din primul capitol ca „sol al neamului" in concernul etic și artistic al popoarelor). Opera sa întreagă stă mărturie a valorii autorului ei — poet, prozator și filozof fără, catedră — indrumind generațiile spre un ideal de muncă și cinste, de dragoste de patrie șl de limba moștenită din străbuni, cu belșugulDespre ca unul amintirii _____ . .... ___  ...a blamat imitația sterilă, întemeietor de reviste ca Vieața și Semănătorul, in care s-a afirmat dragostea pentru țărănimea obijduită. s-au pus in discuție marile idei ale vremii, au găsit loc pentru sclipirile de frumusețe ale gindului lor numeroși ooeți și prozatori mai tineri decit el. Despre prietenii care I-a legat de Caragiale, Grigorescu, Delavrancea, Coșbuc, O. Goga, la centenarul nașterii lui Vlahuță a vorbit magistral, in aula Academiei Române, ilustrul nostru profesor. Tudor Vianu.în locuința din Palatul funcționarilor din Piața Victoriei, în fericita ambianță creată de colecția de tablouri Grigorescu șl de covoarele soției sale. Alexandrina Vlahuță, în casa de . la Dragosloveni, unde ușa era totdeauna deschisă și masa în-

versificatori care

moștenită din străbuni, ei de■ toatecarei sacre frumusețe.meritele lui Vlahuță, a întreținut flacăra a lui Eminescu, dar

tinsă pentru prietenii șăî scriitorii, unde privirile alunecau peste viile cu rod bogat pină la marginea ori" zontului, in plimbările la „Budăile negre" ori la biserica pictată de Ipollt Strimbu, la Dumltrești, aveau loc discuții fierbinți în care se întreceau spiritele strălucirilor săi prieteni, discuții în care amfitrionul, „măestrașul" Vlahuță, ca un magnet puternic, polariza in. jurul său floarea inteligenței și' a talentelor literare ale epocii. A fost, cu alte cuvinte, un mare animator, un înflăcărat „semănător" de idei nobile și generoase, un adept al prieteniei și loialității scriitoricești, al unei vieți literare puse în slujba intereselor majore ale creației romănești.Intr-o amintire încă inedită a Je- njței Ghiga-Bulbuc, fiica gazdei lui Vlahuță din Bîrladul bejeniei sale, aflăm că mărturisise copiilor-prie- teni că-și re- ———————— dacta unele nu- . . ’ vele in latinește
is la nașterea «x ț X; 
Vlahuță’ jinul acestei ln-........... .. .............................. formații inedite); că a vorbit și scris in italienește este îndeoh' e cunoscut ; că se folosea de limba franceză cu ușurință și artă.A fost un scriitor cultivat, receptiv la valorile altora, curios să știe cit mai mult. în același timp, a promovat cu o rară consecventă și pasiune valorile propriului popor, florile albe ale geniului național. Con- siderind misiunea scriitorului ca pe o permanentă datorie față de popor, s-a aplecat cu infinită dragoste și delicatețe sufletească asupra nevoilor-celor mulți. Singur sau in tovărășia lui George Enescu, a vizitat spitalele de răniți din Birlad, cărora unul le-a cîntat ,cu vioara lui fermecată și altul le-a citit versuri proprii sau pe ale lui Eminescu și le-a-scris scrișorile către familie ce- ■ lor ce nu puteau minui condeiul.La ședințele literare inițiate de el (la care Delavrancea venea de la Iași), participau poetul birlădean George Tutoveanu, N. Iorga, Victor Ion Popa, V. Voiculescu și alții ; ele erau urmate de vizitarea expoziției de pictură, organizată tot de Vlahuță in sufrageria cea mare a casei Bulbuc, Împodobită cu covoarele „măestriței", a pictorului ftizie Nicolae Constantin sau a lui Victor Ion Popa, după care seara se termina cu audiții muzicale susținute de talentat! membri al familiei Bulbuc.La popasul amintirilor legate de autorul României pitorești, mintea și inima ne este plină de sentimentul că intre 1858—1919 a trăit în patria noastră un om înzestrat, model de caracter în prietenie, animator pe drumul drept al literaturii naționale a cărui cinstire sintem datori s-o păstrăm mereu.

Prof. univ. dr.
Emilia Șt. MIUCESCU
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MMe adwiato de Comitelui Mitic Executiv d Cl ol P.C.R. iisirează cemnuălor o realitate a societate rortnesti
MUNCA MEREU MAI PRODUCTIVĂ, DE ÎNALTĂ CALITATE 

Șl EFICIENTĂ-BAZA SIGURĂ A CREȘTERII AVUȚIEI NAȚIONALE, 
a bunăstării Întregului popor

CREȘTEREA flETRIBUTIEi TflRIFflRE 
A personalului muncitor, 

în medie, pe ramuri și activități, 
in perioada 1 septembrie 1983 - 

1 august 1984

O direcție fundamentală de acțiune
în toate întreprinderile

REDUCEREA MAI ACCENTUATĂ
A CHELTUIELILOR MATERIALE

Pentru a asigura acoperirea în întregime a 
fondurilor necesare creșterii retribuțiilor se impune 
ca în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă 
să se acționeze stăruitor pentru reducerea mai ac
centuată a costurilor de producție și îndeosebi a 
cheltuielilor materiale.

IATĂ CE RELEVĂ UN CALCUL SUGESTIV;

| “,jj PLUS DE

VENIT NAȚIONAL 
de 17,

Prezenți, ieri, in mijlocul colectivelor din întreprinderi, 
reporterii și corespondenții „Scînteii" au consemnat noi 
ecouri și opinii prin care oamenii muncii iși exprimă 
unanima aprobare față de recentele măsuri stabilite 
de conducerea partidului referitoare la transpunerea in 
viață a Programului privind aplicarea fermă a princi
piilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii eco
nomice, perfecționarea mecanismului economico-fi- 
nanciar, a sistemului de retribuire și creșterea retribu
ției în acest cincinal, program elaborat din inițiativa

și sub directa îndrumare a tovarășului Nicoiae 
Ceaușeseu,

Pretutindeni, este deosebit de evident faptul că mă
surile adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. stimulează și angajează puternic, chiar din 
aceste zile, colectivele de oameni ai muncii intr-o acti
vitate și mai susținută pentru realizarea producției fi
zice la toate sortimentele, pentru îndeplinirea exem
plară a planului la export, pentru creșterea mai ac
centuată a productivității muncii, pentru reducerea mai 
substanțială a cheltuielilor de producție și îndeosebi a

celor materiale, pentru ridicarea calității produselor, 
pentru sporirea eficienței economice. Aceasta consti
tuie o elocventă dovadă a hotăririi oamenilor muncii 
de a acționa stăruitor, cu toată răspunderea, pentru 
îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan pe anul 
1983 și pe întregul cincinal, pentru creșterea, prin mun
ca lor 'mai productivă, de înaltă calitate și eficiență, a 
avuției naționale, a venitului național - singura sursă 
care asigură fondurile necesare pentru dezvoltarea ge
nerală a societății și îmbunătățirea continuă a nivelu
lui de trai al poporului.

Este drept și echitabil ca retribuția La producție suplimentară - retribuție

fiecăruia să fie in nport cu rezultatele

muncii

suplimentară, la producție mai mică
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— retribuție mai mică
Noi, constructorii și montorii de pe șantierul Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier II, am primit cu deosebit interes și deplină aprobare recentele măsuri adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Ele reprezintă o nouă și convingătoare dovadă a preocupării consecvente a conducerii partidului, personal a tovarășului Nicoiae Ceaușeșcu, pentru înfăptuirea Obiectivelor Stabilite de Congresul al Xll-legși Conferința Națională ale partidului în vederea dezvoltării susținute a economiei și ridicării. pe această bază, a nivelului de trai al oamenilor muncii.Mulți dintre cei care ne aflăm aici, Ig Porțile de Fier II, am muncit la Bicaz, la Argeș, la Porțile de Fier I și pe alte șantiere de interes național, ne-am călit la școala spiritului revoluționar. Prezența.tovarășului Nicoiae Ceausescu în mijlocul noștru Ia deschiderea lucrărilor acestui marș obiectiv ne-a întărit și mai mult încrederea în forțele noastre, ne-a mobilizat puternic pentru înfăptuirea sarcinilor pe care le avem de îndeplinit, Am înțeles că ne revine o mare răspundere pentru ă asigura punerea la termen în funcțiune a noii Hidrocentrale, care va spori cu mult potențialul energetic al patriei,Consider deosebit de important faptul că, în ansamblul lor, recentele măsuri adopțațe de Comitetul Poliție Executiv al C.C, al P.C.R. asigură legarea mai strînsă a Veniturilor individuale ale fiecărui om al muncii de rezultatele obținute în realizarea planului. Este consacrat astfel principiul sănătos, menit să stimuleze, spiritul de răspundere în muncă, potrivit căruia nimenf nu ppate incasa retribuție dacă nu-și îndeplinește sarcinile eare-i revin. In acest sens, dobândește o însemnătate aparte pentru noi, constructorii, ca dealtfel pentru toți oamenii muncii, stabilirea de măsuri concrete in vederea acoperirii în întregime a fondurilor necesare sporirii retribuției pe seama creșterii mai accentuate a productivității muncii, care trebuie să fie mai mare dșcît creșterea retribuției.Iată de ce, analizînd Ja nivelul brigăzii noastre posibilitățile de sporire a randamentului muncii, am ajuns la concluzia

că dispunem încă de multe rezerve jn acest domeniu.Iată unele din primele măsuri concrete Ia care ne-am gindit ; prin asigurarea din timp a documentațiilor tehnice și aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă, înlăturarea timpilor neproductivi, productivitatea 'muncii pe șantier poate crește suplimentar cu 2,4 la sută, ceea, ce echivalează, ■ la nivelul unei luni, cu executarea pește plan a unui volum de lucrări de Peste o jumătate milion lei. în ceea ce privește consumul de materii prime și materiale, am țreeut la o evidență riguroasă pe fiecare lucrare în parte, îneît să ne încadrăm în normele tehnice prevăzute, să gospodărim în așa fel materialele încit să înlăturăm în tor talitate risipa. Am găsit o serie de căi de reducere a consumurilor, astfel că pină la șfîrșitul acestui an vom economisi, la nivelul brigăzii noastre, materiale în valoare de peste 350 000 lei.înțelegem că numai în acest fel ne putem aduce întreaga contribuție la realizarea ritmică si depășirea sarcinilor de plan și că numai pe această bază reală cîștigurile noastre vor putea deveni mai substanțiale. Noi am Și adresat o chemare la întrecere către celelalte brigăzi de constructori de pe marele șantier, în care ne-am înscris cîteva obiective precise : nici o absență nemotivată din producție pjna la finele anului ; depășirea zilnică a normelor de muncă pe fiecare om cu 1,3 la sutărealizarea de către fiecare constructor, pjnă Ța sfirșițul anului, a unei economii de materiale în valoare de 30 000 lei,Prin fapte rodnice de muncă, prin ordine și disciplină desăvîrșite, prin depășirea zilnică a graficelor de execuție și realizarea de lucrări de bună calitate — așa înțelegem noi, constructorii de pe șantierul hidrocentralei Porțile de Fier II, să răspundem recentelor măsuri destinate îmbunătățirii muncii și viqțți noastre, progresului general al țării,
Nâcolae CIORTAN
șef de brigadă

■ pe șantierul Sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier II

Sînt petrolist de peste 22 de ani și împreună cu tovarășii mei de muncă de la schela Berea, județul Buzău, am primit cu vie satisfacție recentele măsuri adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la majorarea retribuțiilor în actualul cincinal, precum și la celelalte măsuri de perfecționare a sistemului de retribuire. Chemarea patriotică de a da țării mai mult țiței, pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicoiae Ceaușeseu,. ne-a adresat-o nouă, petroliștilor, are un adine ecou în rîndul tuturor tovarășilor mei de muncă. Noi, petroliștii, beneficiem printre primii de această nouă majorare a retribuției, ceea oe arată locul deosebit pe care îl ocupă în economia națională industria petrolului, rolul producției de țiței in dezvoltarea bazei de materii prime și energetice a țării și subliniază, totodată, atenția pe care partidul nostru, secretarul său general o acordă îmbunătățirii continue a condițiilor noastre de muncă și de viață.înfăptuirea măsurilor adoptate presupune insă să muncim mai bine, mai spornic, să producem mai mult și cu cheltuieli mai mici astfel incit șoeietatea noastră să poată asigura fondurile necesare majorării retribuției. Iată de ce, încă de la începutul acestui an, în cadrul schelei Berea s-a trecut la aplicarea unui amplu program de măsuri organizatorice pentru sporirea producției de țiței, printre care și extinderea acordului gl'dball Noi, toți petroliștii schelei, considerăm deosebit de importante noile prevederi cu. privire lâ aplicarea formei de retribuire în acord global. Principiile aplicării acordului global sînt clare : realizarea de producții suplimentare presupune și retribuție suplimentară, după cum nerealizarea integrală a producției planificate intr-o anumită perios.dă presupune o reducere a retribuției.Dealtfel, pe baza experienței de pipă acum ne-am convins că, așa cum bine șe arată in comunicatul Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., acordul global

asigură condiții pentru ca oameni) muncii să realizeze venituri nelimitate i;i funcție de munca depusă, de rezultatele obținute în realizarea producției fizice, a productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale, creșterea eficienței economice. Cea mai elocventă dovadă în acest sens o constituie faptul că, in ultima perioadă, activitatea de extracție a cunoscut un real și trpinic progres în toate cele șase brigăzi din schela noastră. Drept rezultat, de la începutul anului și pină în prezent, noi am depășit planul la gaze cu 15 milioane mc, la gazolină cu 78 tone, la producția-marfă cu 10 milioane lei, la producția netă cu 13 milioane lei ; totodată, productivitatea muncii a crescut la 11 500 lei pe persoană, iar cheltuielile totale la 1 000 lei producție- marfă s-au redus cu 65 lei. Datorită măsurilor luate pentru executarea operativă, la timp a lucrărilor de intervenții la sonde, ridicarea calificării muncitorilor, perfecționarea tehnologiilor, îp lunile iulie și august pu fost extrase suplimentar peste 800 tone țiței, iar acum obținem zilnic în plus 6 tone țiței. Aceste rezultate ne dau garanția că pină la sfîrșitpl anului vom recupera integral restanțele din primul trimestru și ne vom onora angajamentul așumat in întrecerea socialistă de a livra suplimentar 1 000 tone țiței.Comuniștii din organizația noastră, toți ceilalți petroliști sînt ferm' hotărîți să ■muncească mai bine, să. întărească spiritul gospodăresc, ordinea și.disciplina, aste "feț .iîncît sg dea. patriei mai ifiult țiței, Tășpunzînd în felul acesta grijii pe care conducerea partidului o poartă îmbunătățirii condițiilor de muncă și creșterii continue a nivelului nostru de trai, material și spiritual.
Ion OPREA
mqistru de intervenție
Iq brigada de producție Bărbunceștr, 
secretorul orgonizoției de boză 
de Io sohelq Berea, 
județul Buzqu

Măsuri in concordanță cu interesele 

întregii societăți, ale fiecărui om al muncii

0 dovadă clară a forței și capacității

. economiei noastre socialiste

Exprimînd deplinul acord cu măsurile și proiectele de decrete dezbătute și aprobate recent de Comitetul Politic Executiv al C.C, al P.C.R., energeticienii de la termocentrala Mintia-Dava se angajează să iși sporească eforturile în vederea exploatării raționale, la întreaga capacitate și în deplină siguranță, a instalațiilor din dotare, astfel incit să livreze eoonomiei naționale cit mai multă energie electrică. Desigur, ținînd seama de sarcinile șl indicațiile date’energeticienilor de secretarul general al partidului, am depus și pină acum eforturi pentru a spori producția de energie electrică. O dovedesc, în primul rind, rezultatele bune obținute in acest an, cînd am pulsat suplimentar in sistemul energetic național peste S3 milioane kWh.Dar tot atît de adevărat este -că, prin- tr-o exploatare mai judicioasă a agregatelor și instalațiilor, prin eliminarea opririlor și întreruperilor neprevăzute, prin întărirea și mai puternică a ordinii și disciplinai in muncă, putem obține rezultate și, mai bune. Iată de ce sintem convinși că prin aplicarea prevederilor proiectului da decret privind contractul-an- gajament, a măsurilor ce s-au luat pentru întărirea ordinii și disciplinei, prin aplicarea fermă a prevederilor legale potrivit cărora absențele hemotivate, ca și concediile fără plată acordata in condițiile prevăzute de lege, a căror durată însumată depășește 30 de zile intr-un an, se scad din concediul de odihnă și nu vor fi luate în considerare la calcularea vechimii în muncă și a drepturilor ele pensie, vor .contribui în măsură hotărî- toare la îmbunătățirea întregii activități de producție, la instaurarea unui climat sănătos, de înaltă răspundere muncitorească la toate punctele de lucru. Așa este bine, așa este firesc și echitabil : în țara noastră, unde interesele generale

ale societății se îmbină strîns cu interesele individuale ale fiecărui om al muncii, nimeni nu poate să beneficieze de drepturile prevăzute de lege decît dacă muncește ou răspundere și dăruire, deoil dacă iși face cu conștiinciozitate datoria, la Jocul său da muncă, indepiinindu-și sarcinile de plan.Noi, energeticienii da la termocentra'.a Mintia-Deva, vom sprijini cu fapte deosebita do muncă noile măsuri adoptate de conducerea partidului. în primul rind sintem hotărîți ca in perioada de iarnă să asigurăm un mers continuu al instalațiilor și să realizăm cel puțin 1 030 MWh energie electrică pe zi. în acest scop, noi am..ofestuat reparațiile capitale și o serie do modernizări la blocul energetic nr. 1 și, chiar in aceste zile, finalizăm astfel de lucrări la blocul nr. 1. Lucrări importante, care să asigure buna funcționare a termocentralei și în timpul iernii, au fost efectuate, la gospodăria de cărbune, la benzile transportoare, la pompele de circulație a apei. In același timp, ne-am preocupat și ne preocupăm de asigurarea stocului de cărbune necesar care în prezent se ridică la 213 000 tane.întreaga activitate politică, organizatorică și educativă ce se desfășoară in întreprinderea noastră pentru aplicarea in viață a măsurilor și prevederilor cuprinse în proiectele de decrete recent adoptate, însuflețirea și hotărirea de care dă dovadă colectivul nostru de energeticieni — români, maghiari , și de alte naționalități, uniți, și înfrățiți în muncă — ne întăresc și mai muit convingerea că vom asigura tot mai multă energie e’ectrică sistemului energetic, economiei naționale.
Kncj. TiSieriu E2ȘEK 
întreprinderea 
„Electrccentrale" Deva

Minerii din brigada pe care o conduc, ca dealtfel toți oamenii muncii din cadrul întreprinderii miniere Rovinari, au luat cunoștință cu adîncă satisfacție de recentele măsuri adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Consider ca deosebit de importante prevederile referitoare Ia majorarea retribuției nominale a oamenilor muncii atît prin creșterea retribuției tarifare, cit și pe calea sporirii părții variabile in veniturile totale ale oamenilor muncii. Am reținut că aceasta sa va obține îndeosebi prin creșterea adaosului de . acord, prin majorarea sporului pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate, prin mărirea cotelor de constituire, a fondurilor de participare a oamenilor muncii ia realizarea producției, a beneficiilor și la repartizarea beneficiilor, prin mărirea cotelor de constituire a fondurilor de premiere anuală și pentru realizări deosebite în cursul anului. Aceste prevederi sînt de natură să stimuleze spiritul gospodăresc, să întărească răspunderea minerilor pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan.Noi înțelegem cu atît mai bine importanța și efectele pozitive ale acestor măsuri dacă ne gindim că în multe țări ale lumii există grave fenomene de criză economică, care generează restrîngerea drastică a locurilor de muncă, creșterea șomajului, inflație, înrăutățirea condițiilor de muncă și de viață ale unor largi categorii sociale. Măsurile adoptate acum de conducerea partidului nostru demonstrează limpede forța și capacitatea economiei noastre naționale de a contracara efectele crizei economice mondiale, de a asigura, pe baza trainică a creșterii producției materiale și a venitului național, progresul neîntrerupt al țării, ridicarea bunăstării noastre, a tuturor celor ce muncim în România socialistă.Faptul că incepind de la 1 septembrie

a.c. noi, minerii, beneficiem printre primii de majorarea retribuției, constituie o nouă și convingătoare dovadă a grijii pe care conducerea partidului, personal tovarășul Nicoiae Ceaușeseu, o acordă îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor muncii din această ramură de bază a economiei naționale. De aceea, răspunsul, mineresc al colectivului unității noastre la măsurile stabilite de conducerea partidului ii constituie livrarea suplimentară, de lă începutul anului, a unei cantități de peste 300 000 tone lignit energetic. Ținînd seama de rezultatele de pină acum, de bogata zestre tehnică de înalt randament de care dispunem, avem posibilitatea și ne angajăm să realizăm planul anual cu două lur-i mai devreme. Pentru atingerea acestui obiectiv ne vom consacra toate energiile, vom munci cu abnegație minerească, așa cum ne-a îndemnat secretarul general al partidului, tovarășul Nicoiae Ceaușeseu, si la consfătuirea de lucru de la Mangalia..Ne dăm bine seama că pentru acoperirea fondurilor importante alocate de stat în vederea creșterii retribuțiilor șl satisfacerii altor nevoi aie economiei, naționale trebuie să ne mărim contribuția Ia sporjrca producției de cărbune a țării. Această creștere trebuia să aibă la bază, în primul rind, o mai înaltă productivitate a muncii, prin folosirea cu randamente superioare a utilajelor, organizarea temeinică a producției și a muncii, perfecționarea permanentă a calificării profesionale. Dealtfel, încă din aceste zile noi am început să luăm măsuri in acest sens, pentru a consolida și dezvolta rezultatele obținute pină acum, pentru a da țării cit mai mult cărbune energetic.
Gheorțghe BOBEI 
miner-brigadier 
la cariera Tismana I, 
din cadrul întreprinderii miniere 
Rovinari

« s •

fnQXSene



PAGINA 6 SCÂNTEIA — vineri 9 septembrie 1983

V

LUCRĂRILE CONGRESULUI SOCIETĂȚII DE CRUCE ROSIE
7 7I

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
ț Joi s-au desfășurat la București lu- i crările Congresului Societății de Cruce Roșie din Republica Socialistă România, care a reunit delegați re- prezentînd organizațiile de Cruce Roșie din întreaga țară.Au luat parte tovarășii Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Alexandrina Găinușe, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, ai unor instituții centrale, personalități ale vieții științifice și ! culturale.i Au participat, de asemenea, Enrique de la Mata Gorostezaga, pre-1 ședințele Ligii Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, și reprezentanți ai Comitetului Internațional al■ Crucii Roșii și delegații ale societăților naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie din R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.D. Germană. Grecia, R.S.F. Iugoslavia, R.P. Polonă, Turcia, R.P. Ungară și U.R.S.S.în deschiderea lucrărilor, tovarășul Ștefan Voitec a dat citire MESAJULUI TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, ADRESAT CONGRESULUI SOCIETĂȚII DE CRUCE ROȘIE.Mesajul a fost primit zcu deosebit entuziasm de către participanți, care și-au manifestat prin îndelungi și pu- 1 ternice aplauze unanima lor adeziune la orientările și îndrumările date de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul ' Nicolae Ceaușescu, hotărîrea lor : nestrămutată de a îndeplini sarcinile încredințate Societății de Cruce Roșie pentru înfăptuirea politicii sanitare a partidului și statului nostru.Raportul de activitate al Consiliu

lui Național pe perioada 1978—1983 și sarcinile ce revin Societății de Cruce Roșie din documentele de partid și de stat, din indicațiile și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, privind ocrotirea sănătății și ridicarea nivelului de cultură sanitară a populației, prezentat de tovarășa Lidia Orădean, președintele Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie, a cuprins o amplă analiză a contribuției aduse de această organizație la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru în domeniul ocrotirii sănătății, la ridicarea nivelului de cultură sanitară a populației, precum și la formarea unei atitudini înaintate de participare activă a fiecărui cetățean la apărarea sănătății, la extinderea acțiunilor educativ-sanitare organizate în vederea creșterii și educării unui tineret viguros. Raportul s-a referit, de asemenea, la activitatea internațională a Crucii Roșii Române, desfășurată în spiritul politicii externe a partidului și statului nostru, promovață Cu clarviziune, consecvență și fermitate de către președintele României, activitate'’’ concretizată’ prin dezvoltarea continuă a relațiilor cu societățile naționale, cu organismele internaționale ale Crucii Roșii.Au fost, de asemenea, "prezentate Raportul Comisiei de revizie referitor la situația financiară și modul cum au fost gospodărite fondurile și bunurile organizației, precum și Raportul cu privire la modificările propuse spre a fi aduse statutului organizației.în cadrul dezbaterilor pe marginea documentelor prezentate au luat cuvîntul numeroși delegați și invitați,■ care au analizat, în spirit critic și autocritic, modul cum Consiliul Național, comitetele și comisiile de Cruce Roșie, activul lor obștesc au acționat in această perioadă pentru realizarea obiectivelor stabilite. Au fost făcute propuneri vizînd mai strinsa colaborare cu ceilalți factori educaționali, pentru intensificarea activității de instruire practică a activului voluntar, a grupelor sanitare și 
a posturilor de prim-ajutor. pentru implicarea plenară a activului de Cruce Roșie la educarea cetățenilor în spiritul politicii demografice a statului nostru, la înfăptuirea măsurilor luate de partid pe linia ocrotirii sănătății oamenilor muncii.
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Cu prilejul celei de-a XXXV-a aniversări a creării
Republicii Populare Democrate Coreene
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ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
TELEGRAMA ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România /aleasă prețuire pentru modul in care acționați pentru promovarea in viața socială a țării a înaltelor valori morale ale umanismului socialist, a grijii față de om.în activitatea educativ-sanitară și social-umanitară, în preocuparea constantă pentru ocrotirea sănătății și vieții oamenilor, un mobilizator și luminos exemplu ni-1 oferă tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, strălucit reprezentant al științei românești, model de devotament, înalt umanism, de dăruire pentru Dinele și fericirea poporului.Călăuzită de clarvăzătoarele dumneavoastră indicații, Societatea de Cruce Roșie, membră a Frontului Democrației și Unității Socialiste, vă asigură că iși va mobiliza toate forțele' pentru continua perfecționare a activității sale, pentru creșterea aportului ei la ridicarea nivelului de cultură sanitară a populației, a participării tuturor cetățenilor la apărarea sănătății și vieții,- contribuind astfel la realizarea mărețelor obiective ale dezvoltării economice și sociale a țării, la fericirea și prosperitatea poporului român.Membrii organizației noastre sînt profund recunoscători pentru tot ce ați întreprins și întreprindeți în scopul ridicării țării noastre pe noi trepte de-civilizație și progres, pentru ca prestigiul României socialiste să crească necontenit în lume și vă încredințează de totala lor adeziune la politica internă și externă a României socialiste, ce poartă amprenta gîndirii dumneavoastră, mull stimate . și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — strălucit exemplu de promovare a spiritului de dreptate și echitate în viața internațională, militant consecvent pentru statornicirea unor relații de egalitate și respect reciproc între națiunile lumii, apărător ferm al dreptului fundamental al popoarelor la viață, la pace.Conștientă de adevărul că sănătatea șl viața oamenilor sînt indisolubil legate de pacea lumii întregi, Crucea Roșie română își va face un titlu de onoare de a participa alături de întregul nostru popor, de forțele prog/esiste și democratice la cauza atît de scumpă a apărării păcii, problema fundamentală a zilelor noastre, acționînd în continuare în spiritul principiilor politicii externe românești, ale cărei trăsături definitorii — înalta răspundere față de poporul român, față de destinele întregii umanități, încrederea fermă în viitorul societății umane, în forța unită a popoarelor, în capacitatea lor de a făuri o lume mai dreaptă și mai bună — poartă pecetea prodigioasei dumneavoastră activități teoretice și practice, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, personalitate marcantă a vieții politice internaționale, recunoscută pentru abordarea în spirit revoluționar, științific și novator a problemelor majore cu care se confruntă omenirea.Participanții la Congresul Crucii Roșii, oameni ai muncii din întreaga țară, femei și bărbați, tineri și virstnici, români, maghiari, germani și de alte naționalități, vă asigură, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vor precupeți nici un efort pentru a urma neabătut vibrantul dumneavoastră îndemn cuprins în Mesajul adresat congresului și vă urează ani mulți, sănătate și putere de muncă, întru noi și mereu mai strălucite împliniri în prodigioasa, dumneavoastră activitate revoluționară și patriotică consacrată cauzei socialismului și comunismului, progresului și prosperității patriei noastre, fericirii și bunăstării poporului, afirmării în continuare a națiu- ______ _ ....... .. ......... _ ____ nii’rbmâne, consecventă promotoare a păcii, ințelegerii sentimente de recunoștință și . și., colaborării, intre toate popoarele lumii.

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,Participanții la Congresul Societății de Cruce Roșie din Republica Socialistă România, întrunit la București în ziua de 8 septembrie 1983, în numele tuturor membrilor organizației, își exprimă încă o dată și cu acest prilej totala lor adeziune la politica internă și externă profund umanistă a partidului și statului nostru, sentimentele lor cele mai alese de dragoste, stimă și deosebită recunoștință față de Partidul Comunist Român, față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, . strălucit conducător al partidului și statului nostru, personalitate marcantă a vieții politice internaționale, recunoscută și apreciată pentru fermitatea cu care acționați pentru ca popoarele să se dezvolte în libertate, independență și suveranitate, să trăiască eliberate de coșmarul războiului, în înțelegere și pace.Prin gîndirea și acțiunea dumneavoastră, prin neobosita dumneavoastră muncă în slujba patriei și poporului, prin tot ce întreprindeți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, întruchipați omul, comunistul de omenie al cărui crez de muncă și viață înseamnă liniștea, bunăstarea și fericirea poporului, neatîrnarea patriei, progresul și pacea lumii.Cu simțăminte de înălțător patriotism dăm glas mîndriei de a fi contemporani ai omului și conducătorului de țară al cărui nume definește epoca de cea mai mare strălucire din istoria patriei — epoca Ceaușescu.Delegații și invitații la forumul Crucii Roșii române au primit cu ie satisfacție Mesajul pe care l-ați adresat congresului și, în numele tuturor membrilor organizației, vă exprimăm cele mai sincere mulțumiri și recunoștința noastră profundă pentru aprecierile făcute, pentru prețioasele indicații pe care le-ați dat organizației in vederea îmbunătățirii continue a activității, sporirii calității tuturor acțiunilor.Desfășurat în climatul de puternică angajare a tuturor fiilor patriei pentru înaintarea neabătută pe îndrăznețul și luminosul drum deschis cu 18 ani în urmă de cel de-al IX-lea Congres al partidului, pentru transpunerea în viață a hoțărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a orientărilor și indicațiilor date de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, cu privire la perfecționarea întregii activități economico-sociale din țara noastră, la îndeplinirea în cele ’ mai bune condiții a prevederilor planului pe 1983 și pe întregul cincinal, Congresul Crucii Roșii a analizat cu exigență și răspundere, în spirit critic și autocritic, activitatea organizației noastre în ultimii cinci ani.Avînd drept document de referință Mesajul pe care dumneavoastră l-ați adresat congresului, forumul Crucii Rbșii a stabilit, totodată, direcțiile de acțiune în viitor, sarcinile prioritare ale organizației în vederea sporirii aportului ei la înfăptuirea politicii sani- . tare, profund umaniste a partidului și statului nostru, pentru întărirea stării de sănătate, a vigorii și capacității de muncă ale poporului nostru, condiție a progresului continuu al patriei.Participanții la congres își exprimă hotărîrea nestrămutată de a urma neabătut exemplpl dumneavoastră de generozitate, dragoste și dăruire față de om și folosesc acest prilej pentru a vă exprima incă o dată3" cele mai profunde

CONGRESUL SOCIETĂȚII DE CRUCE ROȘIE 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
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în luările de cuvînt, vorbitorii și-au exprimat satisfacția și recunoștința profundă pentru grija permanentă pe care secretarul general al partidului, președintele Republicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu o acordă îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă și de viață ale tuturor cetățenilor patriei, ridicării bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii. Afirmînd adeziunea deplină a membrilor de Cruce Roșie la politica internă și externă a partidului și statului nostru, participanții la discuții au dat glas sentimentelor de mîndrie 1 patriotică pentru consecvența cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu promovează principiile pe care mea tele, mai rii noastră.In cadrul congresului au adresat
trebuie să se întemeieze în lude azi relațiile dintre toate sta- în scopul edificării unei lumi bune și mai drepte, al instaură- securitătii și păcii pe planeta

/

mesaje de salut Enrique de la. Mata Gorostezaga, președintele Ligii Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, Andră Weitzel, din partea Comitetului Internațional al Crucii Roșii, precum și șefii delegațiilor societăților naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie din Bulgaria — Sybila Radeva ; Cehoslovacia — Ervin Zeman ; R.D. Germană — Johannes Hengst ; Grecia — Ore- ste Louridis ; Iugoslavia — Slobodan Kalezici ; Polonia — Stanislaw Boh- danowicz ; Turcia — Nejat Giile- cek ; Ungaria — Iulia Kaposvari ; Uniunea Sovietică — Zinaida Kuzis- cina.Delegații la congres au aprobat în unanimitate Raportul de activitate al Consiliului Național, Raportul Comisiei de revizie și Raportul la statut. S-a adoptat, de asemenea. Rezoluția Congresului Societății de Cruce, Roșie.La ultimul punct al ordinii de zi, congresul a ales Consiliul Național

al Societății de Cruce Roșie format din reprezentanți ai comitetelor și comisiilor de Cruce Roșie, ai unor organizații de masă și obștești, ai unor instituții, precum și din muncitori. maiștri și tehnicieni, țărani cooperatori, cadre didactice și sanitare. personalități. ale vieții științifice și culturale, ofițeri, femei casnice. pensionari — români, maghiari, germani și de alte naționalități — reflectînd caracterul de masă, larg reprezentativ al acestei organizații.In cadrul primei sale plenare. Consiliul Național a ales Biroul Executiv. îh< funcția de președinte al Consiliului Național a fost aleasă tovarășa Lidia Orădean, secretar de stat în Ministerul Sănătății.într-o atmosferă de puternic entuziasm, de deplină angajare, participanții la congres au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
• SPORT © SPORT 0 SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT © SPORT

S-au încheiat Campionatele europene de tir Turul ciclist al României
Bilanțul sportivilor români — li medaliiLa Poligonul Tunari din Capitală s-au încheiat joi întrecerile Campionatelor europene de tir, la care au fost prezenti peste 800 de sportivi și sportive din 26 de țări. La această competiție de anvergură, reprezentanții României au cucerit 11 medalii : una de aur (Maria Macovei, la pistol standard senioare), patru de argint (Dorina Guler, la pistol standard senioare. Ion Joldea, pușcă liberă 60 focuri poziția culcat juniori, echipele de pistol standard senioare și de' pistol viteză), 6 medalii de bronz (Sorin Babii, la pistol liber juniori, Lia Mihai, la talere aruncate din turn, junioare, echipele de pușcă liberă juniori, de pistol standard junioare, pistol liber seniori și pistol liber juniori).în “ultima zi, cea mai interesantă probă a fost cea de talere aruncate din turn. Victoria a revenit lui Bern- hard Hochwald (R. D. Germană) — 197 t.d., urmat de Italianul Giancarlo Mecocci — 197 t.d. (25, 25), Ole Rasmussen (Danemarca) și Valeri Valeri

(25,
t.d.

In

Timokin (U.R.S.S.) — cite 196 t.d, 25, 25).Pe echipe, a cîștigat U.R.S.S. . 436 t.d., urmată de Franța — 435 și Suedia — 435 t.d.Iată rezultatele înregistrateproba de pușcă standard 3x20 focuri : individual : Marlies Helbig (R. D. Germană) — 582 puncte'; echipe : R.D.G. — 1 730 puncte.
★La încheierea campionatelor, Otto Horber, delegat tehnic al Uniunii Internaționale de Tir (U.I.T.), a declarat redactorului sportiv al Agerpres: „Am asistat aici, la București, la una dintre cele mai puternice — valoric vorbind — competiții ale disciplinei noastre. Rezultatele de cel mai înalt nivel ău fost posibile, în opinia mea, datorită condițiilor excelente oferite de Poligonul Tunari. Dincolo de succesul competiției în sine, ne va cămine în'memorie, pentru multă vreme, căldura și atenția cu care am fost înconjurați noi. oaspeții campionatelor. Am putut constata din nou ospitalitatea, sentimentele de prietenie ale poporului

Cea de-a 5-a etapă a Turului ciclist al României, disputată pe traseul Deva — Sibiu, a avut o desfășurare interesantă fiind marcată in final de o acțiune încununată de succes a sportivilor dinamoviști Cornel Nicolae și Mircea Romașcanu, care au șosit cu un avans de un minut față de primul pluton. La Sibiu, primul a trecut linia de sosire Cornel Nicolae, înregistrat pe 116 km în 21150’10” (medie orară de 40,630 km),

urmat de Mircea Romașcanu — același timp. Pe locul trei, la 59 de secunde, a sosit Gh. Lăutaru.în clasamentul general individual conduce M. Romașcanu, urmat de I. Gancea — la 1’12”, C. Nicolae — la 1’56”, V. Apostol — la “Lăutaru — la 2’26”.Clasamentul general pe Dinamo I ; 2. Dinamo II ; Plopeni.Astăzi se desfășoară etapa a 6-a : Sibiu — Brașov (135 km).
1’59”, Gh.echipe : 1.3. Metalul

Cîștigătorii titlurilor naționale la caiac-canoeLa Snagov s-au încheiat rile finalelor „Daciadei" canoe.Olaru nînd canoe o dublă victorie a obținut și echipajul clubului Steaua (Ionel Constantin. Nicolae Fedosei, Angelin Velea, Ionel Lețcaie) în proba deromân.
In cîteva rînduri

întrece- la caiac- Campionul mondial Costică a ciștigat două titluri, termi- invingător în probele de simplu 500 m și 1 000 m. Tot
caiac — 4 pe ambele distante olimpice.Alte rezultate : canoe dublu 500 m și 1 000 m : Dinamo (Feodor Gurei- Dumitru .Betiu) ; caiac simplu — 500 m : Vasile Dîba (Dinamo); caiac simplu — 1 000 m : Ionel Bîrlădeanu (Steaua) ; caiac dublu fete : Steaua (Agăfia Buhaev — Nastasia Io- nescu).

Cu prilejul celei de-a XXXV-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene, joi după- amiază a avut loc în Capitală, in sala de concerte a Radioteleviziunii, o adunare festivă organizată de Comitetul municipal București al P.C.R. și Asociația de prietenie româno-coreeană.Au participat tovarășii Miu Do- brescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Petrescu, viceprim-ministru al guvernului, Mihai Nicolae, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucureștene.Au luat parte, de asemenea, Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, membri ai ambasadei, precum și delegația Asociației de, prietenie coreeano-română, condusă de Yun Să, ministrul muncii, președintele asociației.După intonarea imnurilor de stat ale . Republicii Populare Democrate Coreene și Republicii Socialiste România, adunarea festivă a fost deschisă de tovarășul Ion Popa, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit tovarășul Necu- lai Agachi, ministrul industriei metalurgice, • președintele Asociației de prietenie româno-coreeană.Sărbătorim în aceste zile —- a spus vorbitorul — aniversarea a 35 'de ani de la crearea Republicii Populare Democrate Coreene,/ eveniment de importanță remarcabilă in istoria milenară a poporului coreean, în cronica luptelor, sale pentru libertate, independență națională și progres. Cu prilejul acestei aniversări jubiliare a Zilei naționale a Republicii Populare Democrate Coreene, adresăm poporului coreean prieten un salut frățesc, calde felicitări și cele mai bune urări de succes, prosperitate și fericire.Cu trei decenii și jumătate în urmă, după alegerile de' deputați în Adunarea Populară Supremă, care a avut loc în partea de nord a țării, la 9 septembrie 1948 a fost proclamată Republica Populară Democrată , Coreeană, moment memorabil care a încununat lupta îndelungată desfășurată de poporul coreean împotriva dominației imperialiste străine și exploatării, pentru eliberare națională și socială, a deschis calea unor adinei transformări înnoitoare, a făuririi unei vieți noi, libere, a edificării orînduirii socialiste.în cei 35 de ani de existență, Republica Populară Democrată Coreeană a repurtat victorii și succese remarcabile în revoluția și construcția socialistă, în opera complexă de industrializare a țării și în transformarea, pe baze noi, a agriculturii, în înfăptuirea planurilor economice,. în dezvoltarea științei. învățămîntului, culturii, în creșterea bunăstării materiale și spirituale a celor ce mun- eesc. Realizări însemnate au fost obținute în înfăptuirea sarcinilor trasate de cel de-al VI-lea Congres al Partidului Muncii din Coreea și a obiectivelor celui de-al doilea plan septenal, privind dezvoltarea econo- mico-socială multilaterală a țării.Realizările, Republicii Populare Democrate Coreene în construcția socialistă, politica sa independentă pe pian internațional pentru triumful idealurilor de progres și libertate a popoarelor constituie o contribuție de seamă la cauza generală a socialismului, independenței naționale, , păcii și colaborării internaționale.Ca prieteni apropiați, comuniștii, oamenii muncii din România urmăresc cu viu interes și profundă admirație eforturile creatoare, fermitatea cu care harnicul și talentatul popor coreean acționează, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen. pentru dezvoltarea economico- socială a țării și se bucură sincer de succesele remarcabile pe care le obține în înfăptuirea hoțărîrilor celui de-al VI-lea Congres al partidului, în activitatea de edificare a socialismului.Preocupîndu-se de soluționarea sarcinilor construcției socialiste. Republica Populară Democrată Coreeană desfășoară in același timp o luptă susținută pentru înlăturarea stării de divizare a Coreei și realizarea aspirației vitale de unitate națională a poporului coreean.Partidul și poporul nostru și-au manifestat cu consecventă solidaritatea deplină și sprijinul activ față ■ de cauza dreaptă a poporului coreean în războiul de apărare a patriei împotriva agresiunii imperialiste, in anii reconstrucției și edificării socialiste. cît și în lupta sa pentru realizarea aspirației vitale de unitate națională. Partidul Comunist Român, România socialistă, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu au sprijinit și sprijină activ inițiativele și propunerile constructive ale Partidului Muncii din Coreea, ale guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, personal ale tovarășului Kim Ir Sen. privind reunificarea pașnică și independentă a Coreei.Relevînd marile realizări obținute de poporul nostru in toate domeniile de activitate, îndeosebi în perioada ultimilor 18 ani, inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, de cînd în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a subliniat că succesele remarcabile înregistrate in edificarea noii orinduiri de popoarele român și coreean demonstrează forța creatoare a unor popoare libere, independente și suverane, stăpine pe destinele lor, care

pășesc cu încredere și hotărîre pe calea socialismului și comunismului.Angajate edificare a spus în partidul și lupta pentru afirmarea în lume a idealurilor de. pace, dezarmare, respect al independenței și conlucrare activă cu toate popoarele o parte organică a activității. pe care o desfășoară atît pe plan național, cît și internațional.Pornind de la analiza științifică, materialist-dialectică a evoluției deosebit de complexe a situației internaționale, partidul nostru, România socialistă consideră că problema centrală a epocii contemporane o constituie încetarea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, apărarea dreptului fundamental al oamenilor, al popoarelor la viață, la pace, la existență liberă și demnă.în • activitatea sa externă, România acordă o mare însemnătate dezvoltării continue a relațiilor cu toate țările socialiste, considerînd că întărirea unității și colaborării lor constituie o cerință de cea mai mare importanță pentru creșterea rolului lor în viața internațională, pentru sporirea forței și prestigiului socialismului în lume. Totodată, țara noastră promovează largi relații cu țările în curs de dezvoltare, cu statele nealiniate, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, în spiritul coexistenței pașnice. La baza relațiilor sale cu toate statele, România așază în mod ferm principiile egalității in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele.Arătînd că adunarea festivă oferă prilejul evocării cu profundă satisfacție a relațiilor tradiționale de prietenie, colaborare și solidaritate militantă dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, vorbitorul a relevat rolul hotărîtor în adîncirea relațiilor prietenești, în întărirea continuă a colaborării româno-coreene, al întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Kim lr Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene.Vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Democrată Coreeană din aprilie anul trecut, rezultatele fructuoase ale convorbirilor care au avut loc cu acest prilej au adus o nouă și importantă contribuție la aprofundarea și dezvoltarea pe mai' departe a prieteniei și colaborării dintre partidele, statele gi popoarele noastre.în încheiere, vorbitorul a exprimat sentimente de aleasă stimă și prietenie față de poporul coreean, de solidaritate și sprijin militant cu lupta sa dreaptă pentru realizarea dezideratului național de unificare pașnică și independentă a patriei, astfel incît, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, în frunte cu marele său conducător, tovarășul Kim Ir Sen, să dobindească noi și mari succese în construcția socialistă, în înfăptuirea hoțărîrilor celui de-al VI-lea Congres al partidului, pentru dezvoltarea și înflorirea multilaterală a patriei.A luat apoi cuvîntul Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, care a spus :Ziua de 9 septembrie reprezintă pentru poporul nostru o zi cu semnificație deosebită. De aceea, poporul coreean — care întîmpină această zi cu un înalt entuziasm politic și cu mari realizări în muncă — își evocă cu emoție drumul luptei și al victoriei parcurs de Republica noastră în cei 35 de ani. sub conducerea clarvăzătoare a marelui conducător, tovarășul Kim Ir Sen.Republica Populară Democrată Coreeană reprezintă o autentică putere a poporului născută din prețioasa bază a edificării puterii populare făurite personal de marele conducător, tovarășul Kim Ir Sen, în.timpul luptei revoluționare antijaponeze și constitute, totodată, o cucerire revoluționară dobindită prin grele.în cei 35 de ani, luind călăuză sigură mărețele idei _____și aplicindu-le in toate activitățile de stat. Republica noastră a repurtat succese mari. Puterea Republicii

ferm in opera pașnică de noii orinduiri sociale — a continuare . vorbitorul — poporul nostru consideră

luptedrept Ciuce

noastre prin lupta susținută pentru construirea economiei socialiste, spri- jinindu-se pe orinduirea socialistă instaurată, a îndeplinit cu succes, intr-o perioadă scurtă de 14 anî, sarcinile istorice de industrializare socialistă. Ca urmare a acestui fapt, țara noastră a fost transformată intr-un stat socialist, suveran și industrializat. Economia țării noastre se dezvoltă în continuare intr-un ritm susținut. Numai în anii 1970—1979, producția industrială a țării noastre . a . crescut în fiecare an intr-un ritm de 15,9 la sută, producția globală a sporit de 3,8 ori, iar în comparație cu anul 1946 — un an după eliberare — de 30 de ori. De asemenea, puterea Republicii noastre, traducînd cu fermitate in viață politica agrară ciuceeană a partidului nostru, a obținut succese strălucite în construcția satelor socialiste.în noua etapă a dezvoltării revoluției cînd a triumfat revoluția ■ socialistă și au fost realizate sarcinile de industrializare socialistă, puterea Republicii, noastre a stabilit drept obiectiv final transforma- . rea. întregii societăți după ideile Ciuce, promovează viguros cele trei revoluții — ideologică, tehnică și culturală — imprimind astfel un nou avînt tuturor domerji- I ilor construcției socialiste. iȘi în domeniul revoluției culturale au fost obținute succese mari. Se generalizează cu mare eficiență sistemul general de învă- țămint obligatoriu de 11 ani, școlile noastre au format peste un milion 200 de mii de intelectuali și se înfăptuiește cu succes intelectua- lizarea întregii societăți. Ca urmare a conducerii clarvăzătoare a dragului nostru conducător, se află în. plină înflorire arta și literatura ri țării noastre.în același timp — a spus în continuare vorbitorul — poporul nostru duce o luptă energică pentru a realiza reunificarea patriei, înlă- turînd cu o zi mai devreme nefericirea și suferința națională pricinuite de dezmembrarea artificială a țării. La ora actuală, calea cea mai înțeleaptă menită să realizeze reunificarea pașnică -a Coreei este orientarea elaborată de nostru conducător, tovarășul Ir Sen, cu privire la reunificării țării prin Republicii Confederata KORYO — orientare bucură de sprijinul activ și salutată de întregul popor coreean și de popoarele iubitoare de pace din lume, inclusiv de poporul român. Folosind această ocazie, ' exprim profunda recunoștință Parti- : dului Comunist Român și Guyer- ' nului Republicii Socialiste România pentru sprijinul activ pe care îl acordă cauzei poporului nostru , de reunificare a patriei.Guvernul Republicii noastre transpune cu consecvență în viață politica externă a partidului, nostru, care • se- bazează pe idealurile suveranității, ale prieteniei și ale păcii. In relațiile internaționale ale țării noastre, relațiile cu România ocupă un loc important. în spiritul înțelegerilor la care s-a ajuns cu ocazia vizitelor reciproce ale marelui conducător al poporului nostru, tovarășul Kim Ir Sen, și ale iubitului și stimatului conducător al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, relațiile de prietenie și colaborare coreeano- române se dezvoltă în continuare în mod excelent pe plan politic, economic, cultural și în celelalte domenii. Aceste relații constituie un exemplu de relații între țările socialiste, fiindcă se bazează pe respectul suveranității, încrederii reciproce și întrajutorării tovărășești. Și pe viitor vom depune toate eforturile noastre spre a dezvolta pe mai departe relațiile de prietenie și colaborare cu poporul român.Poporul nostru constată cu min- drie că are în poporul român un prieten apropiat și urmărește cu mare interes lupta pe care o duce pentru edificarea unei societăți noi.Poporul frate român obține succese mari în lupta pentru edificarea societății. socialiste multilateral dezvoltate, iar în ultimii 18 ani, sub conducerea Partidului Comunist- Român, în frunte cu iubitul și stimatul său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a do- bindit realizări remarcabile.Ambasadorul R.P.D. Coreene a urat, în încheiere, poporului român noi succese în îndeplinirea hotărî- r.ilor celui de-al XII-lea Congres și Conferinței Naționale ale partidului.în. încheierea adunării festive a fost prezentat un program artistic.

marele Kim realizarea ■ constituirea ' Democrate care se , este

Recepție la Ambasada R. P. D. CoreeneAmbasadorul R.P.D. Coreene în țara noastră, Sin In Ha, a oferit joi o recepție cu prilejul celei de-a XXXV-a aniversări a proclamării Republicii Populare Democrate Coreene.Au luat parte tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Suzana Gâdea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Gheorghe, Petrescu, viceprim-ministru al guvernului, Tamara Dobrin, președintele executiv al Consiliului Național al F.D.U.S., Neculai Agachi, ministrul

industriei metalurgice, președintele Asociației de prietenie româno- coreeană. \Mihai Nicolae, adjunct de <ș,ef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului' afacerilor externe, gcnerăl- locotenent Ilie Ceaușescu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, Ion Stoian, adjunct al' ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, conducători de centrale, organizații obștești, oameni tură, activiști de generali, ziariști.' Au participat diplomatice acreditați Ia București, alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
de de știință partid șișefi de

cinema
— 15,30; 18: 20, la grădină

instituții masă și și ciil- de stat.misiuni

0 VARȘOVIA 8 (Agerpres). — Co- mentind meciul amical de fotbal dintre formațiile Poloniei și României, disputat la Cracovia și încheiat la egalitate, 2—2, corespondentul sportiv al agenției P.A.P. subliniază comportarea bună a sportivilor români. Deși a prezentat o formație cu numai trei titulari din prima reprezentativă, echipa română a dat o "replică excelentă selecționatei Poloniei. Românii au practicat un fotbal rapid, spectaculos și eficient, notează comentatorul

La categoria 95 s-a clasat Costel nica Iași), iar la 95 kg victoria a revenit Cioc (Dinamo Brașov).întrecerile continuă astăzi, ora 14,00.
kg, pe primul loc Năftică (Politeh- categoria lui

polonez.atletism a Com-„23 August"• în sala de plexului sportiv .. Capitală au început finalele pionatelor republicane și ale ciadei“ Ia judo-seniori. . din cam- „Da-

peste.Mihai
de lade pe0 Campionatele internaționale tenis ale terenurile primele partide din sferturile finală ale probelor de . în turneul masculin, Jimmy nors l-a eliminat cu 7—6, 6—2, 6—2 pe Eliot Teltscher, iar în cel feminin, Chris Evert-Lloyd a învins-o cu 6—4, 6—3 pe Hana Mandlikova?

S.U.A. au programat de la Flushing Meadow de simplu.Con-

0 întoarcerea din iad : FAVORIT 
(45 31 70) - 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11.15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15. ---------------
(16 28 79) — 10: 12: 14 : 16; 18: 20.
0 Buletin de București : BUZEȘTI 
(50 43 58) - 15.30; 17.30; 19.30.
0 Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni in Rusia : SALA MICA A PA
LATULUI — 17.15: 20.
0 B.D. la munte și Ia mare : CIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.
0
(12
20,:
15, •
9:
0

VICTORIA

miliardar : MELODIA
11,15: 13,30: 15,45: 18; 

----- ) — 9; 11,30;

Nea Mărin
2 06 88) — 9: 11,15: 13,:
,15, GRIVIȚA (17 08 58)
,45; 18: 20. BUCUREȘTI (15 61 54) — 

11,15: 13.30: 15,45: 18 : 20.15.
Haiducii lui Șaptecai : LIRA

(31 71 71)
— 20,15.
0 Mult
TORUL
O La
(35 15 17) ......................
0 Cariera mea strălucită : STUDIO' 
(5053 15) — 10; 12; 14; 16: 18; 20.
0 Viraj periculos: FLACARA
— 15; 17,15; 19.30.
0 Melodii la Costineștl : 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Ancheta a stabilit: SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45 
MURĂ (85 77 12) — 9;
17,45 : 20.
0 Contrabandă Ia vamă : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9,30; 11,30;. 13,30; 15,30; 
17,30; 19,30.
0 Revanșa — 9: 11,15; 13.30: Nimic 
nu ne stă in cale — .15,45; 18; 20 : 
CENTRAL (14 12 24),
0 Amintiri din copilărie — 9: 11;
13,15; Apașii — 17; 19,15 : DOINA
(16 35 38).
® Școala curajului III — 9; 11; 13,15:

mai de preț e iubirea : VII- 
(11 43 03) — 15,30; 17,30: 19,30. 
capătul liniei : POPULAR 
— 15; 17,15; 19,30.

(20 33 40)

PACEA

(11 03 72)
; 18: 20. FLA- 
11; 13,15; 15,30;

Orchestra fără nume — 15,30: 17,45; 
20 : TIMPURI NOI (15 6110).
0 Combinația: ARTA (213186) — 0: 
11; 13: 15; 17,15; 19.
0 Călătorul cu cătușe : DACIA 
(50 35 94) — 9: 11,15; 13.30: 15,45: 18 : 20. 
G A fost odată un Hollywood : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30: 14,15;

MODERN 
15.45: 18;
PATRIA 

15.45; 18;

dispărută :
9; 11,15: 13,30; 

grădină — 20.45,
— 9; 11,15; 13,30;

9,30;

17: 19,30.
0 Femeia
(23 71 01)
20, la
(11 86 25)
20,15.
0 Călăuza : FLOREASCA (33 29 71) — 
9: 12: 15,30: 19.
0 Asociatul : UNION (13 49 04) — 9,30; 
11,30: 13,30; 15.45: 18:. 20.
0 In ultimul moment : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30: 17,30: 19,30.
0 Educația sentimentală a Dașel : 
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30: 
19,30.
0 Domnul miliard : VOLGA (79 71 26)
— 9: 11,15: 13,30; 15,45: 18; 20.
0 Trompetistul : GLORIA (47 46 75) —

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20, GRADINA 
FESTIVAL (15 63 84) — 20.
0 Bobby Deerfield: AURORA (35 04 66) 
— 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18; 20.
0 Despărțire temporară : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 12,30; 16; 19.
0 Cascadorul Hooper : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 1.1,30: 13,30: 15,30:
17.30: 19.30, GRADINA LUCEAFĂRUL 
(15. 87 67) — 20.
0 Omul păianjen se Întoarce : CUL
TURAL (83 50 13) — 9: 11,15: 13.30;
15,45; 18; 20,15, FEROVIAR (50 51 40) — 
9: 1.1,15; 13,30; 15,45; 18: 20. la gră
dină — 20,30.
0 Acolo, pe poteci nevăzute : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16: 18: 20.

• Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, la Muzeul de artă) : Concert

vocal. Georgeta Stoleriu — soprană, 
Zsolt Szilagyi — tenor — 18.
G Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Zbor deasupra unul cuib de 
cuci — 19,30.
0 Opera Română (13 18 57. la 
I.R.E.M.O.A.S.) : Concert extraordi
nar de arii și coruri — 15.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gustul parvenirii — 19; (sala Grădina 
Icoanei. 12 44 16) : Rezervația de peli
cani — 19.
0 Teatrul Foarte Mic 
Baladă cotidiană — 20.
0 Teatrul Giuleșt! (sala
14 72 34) : Șapte martori —
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78. grădina Boema) : Fotbal la 
Boemă — 19,30; (grădina Batistei) : 
Funcționarul de la Domenii — 20.
O Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor do dor și cîntec 
— 18.30.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Efros Saga — 18,30.

(14 09 05) :

Majestic, 
19.30.
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Sărbătoarea națională a poporului bulgar 

vecin și prieten
ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE

1

(Urmare din pag. I)promovare a colaborării și cooperării pe diverse planuri dintre România și Botswana, potrivit' înțelegerilor convenite de cei doi șefi de stat.Președinții Nicolae Ceaușescu și Quett K. J. Masire și-au exprimat satisfacția față de rezultatele convorbirilor avute, față de înțelegerile și acordurile la care s-a a.iuns cu acest prilej, manifestindu-și deplina
La întreprinderea de mașini-unelte și agregate 

și în noi cartiere bucureștene
La Institutul de cercetări, proiectări și inginerie 

tehnologică pentru mașini și utilaje agricoleîn cursul dimineții de joi, președintele Republicii Botswana, președintele Partidului Democratic din Botswana, Quett K. J. Masire, împreună cu celelalte persoane oficiale care îl însoțesc au vizitat întreprinderea de mașini unelte și a- gregăte — București, prilej de a cu- 
r "‘•••jște în mod direct experiența, și Polizările colectivului acestei reprezentative unități a industriei românești.în această vizită, înaltul oaspete a fost însoțit de Alexandru Necula, ministrul industriei de mașini-unelte, electrotehnică și electronică. Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-lo- cotenent Constantin Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major, de alte persoane oficiale române.La sosire, oaspeții au fost salutați 
de Florian Ionescu, președintele Consiliului popular al sectorului 3 al Capitalei, de membri ai conducerii centralei industriei de., resort și ai întreprinderii. . ..Directorul unității, Sergiu Pîrneci, 
a prezentat date privind profilul și dezvoltarea întreprinderii, orientată spre fabricarea mașinilor-unelte de mare gabarit și complexitate tehnică, mașini specializate, centre de prelucrări, sisteme de mașini, prevăzute în marea lor majoritate cu echipamente electronice de comandă, comenzi numerice, afișaje de cote. Reține atenția faptul că în prezent, a- proximativ 65 tipuri de mașini-unelte și agregate sînt exportate în circa '5 de țări de pe toate continentele.în timpul vizitei prin sectoarele de bază ale întreprinderii, oaspeții au putut urmări procesul tehnologic și

ȘEDINȚA COMUNĂ Ă CONSILIULUI NATIONAL Al AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII 
Șl GOSPODĂRIRII APELOR Șl A CONSFĂTUIRII CU ACTIVUL DIN INDUSTRIE Șl INVESTIȚII 

^Urmare din pag. I) ședințele Republicii Socialiste
'România» irțCuvîhtarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost urmărită cu viu interes, cu deplină satisfacție și aprobare, fiind subliniată în repetate rîti- duri cu puternice aplauze și urale.

. ....................... ./ii.,. * ■ Fă i'1'i'isfȚParticiparea dumneavoastră, multStimate tovarășe secretar general, la lucrările acestei ședințe de lucru cu cadrele și activul din industrie și agricultură atestă, încă o dată, grija statornică ce o acordați dumneavoastră acestor ramuri importante ale economiei naționale, creșterii producției și a eficienței acesteia, perfecționării continue a mecanismului eco- nomico-financiar, creării tuturor condițiilor pentru ridicarea permanentă a bunăstării materiale și spirituale a -itrcgului popor, țelul suprem al po- .ticii partidului și statului nostru.Profund încredințat că exprim dorința unanimă a participanților la acest înalt forum democratic, adresăm, cu deosebit respect, rugămintea 
de a lua cuvintul secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România**.Primit cu urale și ovații, cu deosebit entuziasm de toți cei prezenți, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre-

lucrările Reuniunii regionale europene consacrate 
Anului International al Tineretului (ALT.) 

c *în cadrul Reuniunii regionale europene consacrate Anului Interna- , onal al Tineretului (A.I.T.) au continuat, joi, dezbaterile pe marginea proiectului programului de măsuri și activități, chemat să contribuie la evidențierea problemelor majore ale tineretului european, la sporirea participării acestuia la procesul dezvoltării pe plan național și internațional, la eforturile de edificare a unui climat de destindere, securitate, cooperare și pace pe continentul nostru și in întreaga lume.Pornind de la deviza „Participare. Dezvoltare. Pace**, cei prezenți la reuniune au avansat un mare număr de propuneri vizînd pregătirea și marcarea corespunzătoare pe plan regional european a Anului Internațional al Tineretului. în 1985, și continuarea preocupărilor privind tinăra generație in perioada ce va urma acestui important eveniment. S-a exprimat convingerea că actuala reuniune, de la Costinești, care se e- vidențiază printr-un pronunțat caracter de lucru/ va conduce la elaborarea unui program de măsuri și activități privind tinăra generație, care să contribuie la sensibilizarea guvernelor țărilor europene. S.U.A. și Canadei, a organismelor și organizațiilor naționale și internaționale asupra problemelor specifice' care
Vizita delegației parlamentare tunisieneîn zilele de 7 și 8 septembrie, delegația parlamentară din Republica Tunisiană, condusă de Mahmoud Messaadi, președintele Camerei De- putaților, a vizitat municipiul Iași.Delegația a fost însoțită de Virgil. Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, de deputați in M.A.N. A luat parte Mohamed El '/ijkhtar Zannad, ambasadorul Republicii Tunisiene la București. Parlamentarii tunisieni au vizitatîntreprinderi industriale, instituții deartă și cultură, Universitatea „Al. I.Cuza“, monumente istorice, precum șiunități agricole din zonă.Oaspeții au avut o 'întrevedere cu

convingere că ele vor contribui la extinderea și aprofundarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Botswana. în interesul popoarelor român și botswanez, ăl politicii de pace, progres, independentă națională și înțelegere in lume.S-a apreciat că, în spiritul celor convenite cu prilejul vizitei. România și Botswana vor dezvolta conlucrarea pe plan internațional, aducin- 

de montaj al unor mașini, precum și dinamica productivității muncii, a produselor noi și reproiectate, care reprezintă anual circa 20 la sută din totalul producției.Șeful statului botswanez s-a interesat de parametrii tehnici și calitativi ai utilajelor, avînd cuvinte de apreciere pentru nivelul tehnic superior la care sînt realizate produsele și pentru modul în care este organizat întregul flux tehnologic.Pe parcursul vizitei, oaspeții bot- swanezi au fost întimpinați cu căldură. cu sentimente prietenești de muncitori.La încheierea vizitei, președintele Quett K. J. Masire a notat următoarele în cartea de onoare a întreprinderii : „Am fost impresionat. în mod deosebit de tot ce am văzut în a- ceastă unitate, de gradul ei înalt de tehnicitate, precum și de spiritul în care oamenii muncii de aici s-au angajat în activitățile lor specifice. Adresez cele mai calde felicitări și urări de noi succese colectivului întreprinderii pentru întreaga activitate pe care o desfășoară1*.în continuare, președintele Quett K. J. Masire a vizitat noile cartiere de locuințe Pantelimon, Balta Albă și Titan, unde în anii construcției socialiste au fost puse la dispoziția oamenilor muncii peste 100 000 de apartamente.Parcurgînd principalele artere ale acestor cartiere, înaltul oaspete a avut posibilitatea să cunoască aspecte ale dezvoltării edilitare a Bucureștiului, expresie a eforturilor făcute de partidul și statul nostru pentru continua îmbunătățire a condițiilor de viață ale populației.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu. la încheierea cuvîntării, tovarășul Emil Bobu a spus :Avînd ferma convingere că exprim sentimentul unanim al participanților la ședința comună a Consiliului Național al Agriculturii și a Consfătuirii cu activul din industrie și investiții vă adresăm cele mai vii mulțumiri pentru indicațiile, orientările și sarcinile cuprinse în magistrala dumneavoastră cuvîntare. Aceasta constituie pentru toți participanții la ședință, pentru toți oamenii muncii din sectoarele și unitățile economice pe care le reprezentăm, pentru organele și organizațiile de partid, de masă și obștești un mobilizator program de acțiune în vederea înfăptuirii hotăririlor Congresului al XII- lea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru dezvoltarea și perfecționarea in continuare a activității economice.
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confruntă tineretul de pe continentul european.Un loc important l-au ocupat discuțiile privind asigurarea unor drepturi specifice ale tineretului, cum ar fi dreptul la muncă, la educație și formațitme profesională, la sănătate și timp liber, afirmarea tinerelor fete, dreptul la dezvoltare armonioasă și participare activă la viața economică, social-politică a fiecărei țări. De asemenea, pornind de Ia escaladarea la niveluri fără precedent a cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, cu consecințe dintre cele mai grave, în primul rind asupra situației tinerei generații, participanții la reuniune examinează propuneri de acțiuni și măsuri pe plan național și regional vizind educarea tineretului în spiritul idealurilor ' de pace, prietenie și cooperare intre popoare, sporirea și diversificarea schimburilor pe linie de tineret. implicarea tot mai activă a acestuia, a organizațiilor de tineret, indiferent de orientare, in ampla luptă unită a popoarelor pentru diminuarea pericolului unei conflagrații mondiale devastatoare, pentru edificarea unei lumi a păcii și progresului, obiective nobile cărora le vor răspunde și manifestările ce se au în vedere în perspectiva A.I.T. .Lucrările reuniunii continuă.(Agerpres)
tovarășul Neculai Ibănescu, prim- vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular județean, în cadrul căreia au fost înfățișate aspecte privind dinamica dezvoltării și modernizării industriei și agriculturii ieșene, preocupările oamenilor muncii din această parte a tării pentru creșterea continuă a eficienței și competitivității în toate sectoarele de activitate, în contextul înfăptuirii cu succes a prevederilor înscrise în programul actualului cincinal.în onoarea delegației parlamentare a Republicii Tunisiene, Consiliul popular al județului Iași a oferit un dejun. (Agerpres) 

du-și contribuția la soluționarea constructivă a problemelor complexe ce confruntă omenirea, la cauza destinderii și colaborării între toate națiunile lumii.Președinții Nicolae Ceaușescu și Quett K. J. Masire au relevat necesitatea continuării dialogului la nivel înalt româno-botswanez. care are 
o însemnătate deosebită pentru promovarea prieteniei și colaborării din

După-amiază, președintele Republicii Botswana, președintele Partidului Democratic din Botswana, Quett K. J. Masire, și persoanele oficiale care îl însoțesc au vizitat Institutul de cercetări, proiectări și inginerie tehnologică pentru mașini și utilaje agricole de la Băneasa și expoziția în care sînt reunite importante realizări ale industriei de profil din țara noastră. înaltul oaspete a fost însoțit de. loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini.La sosirea 'în această importantă unitate de cercetări și proiectare în domeniul mecanizării .agriculturii, șeful statului Botswana â fost salutat de Gheorghe Dumitru, președintele Consiliului popular al sectorului 1 al Capitalei, de membri ai conducerii institutului.Oaspeților le-au fost prezentate tractoare, agregate complexe pentru pregătirea terenului, pentru semănat și întreținerea culturilor, mașini
Vizita doamnei G. Masire la Muzeul colecțiilor 

de artăJoi dimineața, doamna G. Masire a vizitat Muzeul colecțiilor de artă al Republicii Socialiste România, unde a fost însoțită de tovarășele Suzana Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, și Emilia Sonea, vicepreședinte al Marii Adu- nări Naționale. .Parcurgînd principalele săli ce reunesc un tezaur de o inestimabilă valoare artistică, , provenite din colecțiile unor pasionați iubitori de frumos, care, făcind dovada unor înalte trăsături patriotice, le-au donat țării pentru a fi repuse în circuitul cultural național, doamna G. Masire a

Vă asigurăm că atit in ședințele plenare, cit și în secțiunile pe grupe de județe, problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi dezbătute în mod critic și autocritic, cu exigență și combativitate, în spiritul orientărilor și sarcinilor pe care le-ați dat în vederea îndeplinirii, in cele mai bune condiții, a planului pe acest an și pe întregul cincinal, a aplicării ferme in viață a politicii partidului și statului, al cărui promotor neobosit este secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Puternice și în
delungi aplauze, urale, ovații).

★în continuare au avut loc lucrările Plenarei Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor. In acest cadru, tovarășul Ion Teșu, ministrul agriculturii și. industriei alimentare, a prezentat „Raportul cu, privire la activitatea desfășurată și rezultatele obținute la cerealele pă- ioase in anul 1983. concluziile ce se desprind și măsurile ce trebuie luate, modul in care trebuie acționat pentru realizarea de producții superioa-
B B B B B B B

încheierea lucrărilor Comisiei mixte româno-gtianeze 
de cooperare economică și tehnicăLa București s-au încheiat, joi, lucrările celei de-a 3-a sesiuni a Comisiei mixte româno-ghaneze de cooperare economică și tehnică. Tovarășul Ion' M. Nicolae. viceprim-mi- nistru al guvernului, președinte’e părții române in comisie, și dr. George Opoku, ministrul industriilor, științei și tehnologiilor al Republicii Ghana, președintele părții ghaneze în comisie, au semnat un protocol. Documentul prevede acțiuni de cooperare în domeniile construcțiilor de mașini, mineritului, exploatării petrolului. industrializării lemnului, a- griculturii, precum și in alte domenii de interes reciproc. De asemenea, au

POIANA BRAȘOV
Sesiunea Școlii internaționale deLa Poiana Brașov — devenind o tradiție — a avut loc, în perioada 25 august—6 septembrie, o nouă sesiune a Școlii internaționale de fizică organizată anual in țara noastră sub direcția dr. Valentin Ceaușescu.Domeniul abordat de această dată a fost cel privind „Aspecte fundamentale in fenomenele critice**.La lucrările sesiunii, purtate Ia un înalt grad de competentă științifică, au participat peste 100 de oameni de știință din țara noastră și alte 20 de țări.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 9 septembrie, ora 21 — 12 
septembrie, ora 21. în țară : Vremea 
se va încălzi treptat. Cerul va fi va
riabil, cu înnorări mai accentuate în 
vestul și nordul țării, unde local va 
ploua. în rest, ploi izolate. Vîntul va 
sufla moderat cu intensificări izolate

tre partidele, țările și popoarele noastre.Convorbirile au avut loc în aceeași atmosferă cordială, de înțelegere și respect reciproc, relevînd dorința ambelor părți de a extinde și aprofunda colaborarea dintre cele două state pe diverse planuri, de a întări conlucrarea pe arena internațională dintre Republica Socialistă România și Republica Botswana.

utilizate în legumicultura, silvicultură și pomicultură, pentru recoltarea culturilor. Explicațiile primite cu' acest prilej au oferit oaspeților posibilitatea de a lua cunoștință de preocupările specialiștilor români în direcția proiectării și fabricării de mașini agricole complexe, care efectuează, în condiții de inalt randament, mai multe lucrări importante.Președintele botswanez a manifestat un deosebit interes față de nivelul tehnic superior la care sînt realizate aceste mașini și utilaje și și-a exprimat, satisfacția de a fi putut cunoaște realizări de prestigiu ale constructorilor de mașini agricole din țara noastră, pe care i-a felicitat pentru succesele obținute.în timpul vizitei și la plecare, șeful statului botswanez a fost salutat cu deosebită căldură de gazde, de oamenii muncii prezenți, care au aplaudat îndelung, au ovaționat pentru prietenia româno-botswaneză.
apreciat originalitatea formulei de prezentare a colecțiilor in cadrul muzeului, frumusețea pieselor expuse.Consemnîndu-și impresiile în cartea de onoare, oaspetele și-a exprimat satisfacția de a fi avut prilejul să cunoască un interesant lăcaș de cultură in care și-au găsit loc. pe măsura valorii lor artistice, capodopere românești și străine și a apreciat grija și atenția deosebită pe care le acordă partidul și statul român păstrării și valorificării patrimoniului cultural național. (Agerpres)

re la aceste culturi în -198,4. .;„,acțiu- hile ce vor fi întreprinse pentru desfășurarea corespunzătoare !,a* "caftlpa- niei de recoltări și însămînțări din toamna acestui an“, iar tovarășul Nicolae Mantz, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, „Raportul privind stadiul realizării planului de irigații, desecări și combatere a eroziunii solului pe perioadă ianuarie-august a.c. ; măsurile ce vor fi întreprinse. în continuare, pentru realizarea planului pe 1983, a obiectivelor și sarcinilor cuprinse în Programul național de irigații, desecări și combatere a eroziunii solului**.Lucrările plenarei s-au desfășurat apoi pe grupe de județe.în cursul dună-amiezii au avut Ioc lucrările Consfătuirii cu activul din industrie și investiții, in cadrul cărora s-au analizat problemele privind realizarea sarcinilor pe următoarele patru Juni, înfăptuirea exemplară a planului pe întregul an la toți indicatorii.Lucrările Plenarei Consiliului Național al Agriculturii și ale Consfătuirii cu cadrele din industrie și. investiții Continuă.

fost stabilite măsuri pentru dezvoltarea și diversificarea schimburilor comerciale dintre cele două țări.La semnare a participat Adrian Stoica, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.în timpul șederii în țara noastră, dr. George Opoku a avut întrevederi la Ministerul Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții și la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și a vizitat obiective industriale și culturale din Capitală și municipiul Brașov.(Agerpres)
fizicăCele 20 de lecții prezentate de cei mai buni specialiști ai domeniului au contribuit atit la clarificarea unor aspecte esențiale ale teoriei fenomenelor critice, cit și la creșterea nivelului de pregătire a parti- cipanților. Oaspeții de peste hotare la această importantă manifestare științifică organizată de țara noastră au dat o înaltă apreciere condițiilor și sprijinului țle care se bucură cercetarea de fizică în România.

în munți, predominînd din sectorul ves
tic. Temperaturile minime vor oscila 
intre 6 și 16 grade, local mai coborîte 
la începutul intervalului, iar valorile 
maxime între 16 si 26 de grade, izolat 
mai ridicate la sfîrșit, în sudul țării. 
Dimineața, ceață slabă, locală. In Bucu
rești : Vreme în curs de încălzire. Ce
ru! va fi variabil. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 7 și 10 grade, iar cele 
maxime între 23 și 26 de grade. Ceață 
slabă dimineața. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului GRIȘA FILIPOV
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

Dragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, precum și tuturor oamenilor muncii bulgari cele mai cordiale felicitări și un salut tovărășesc fierbinte cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria.Eveniment de seamă in istoria poporului bulgar, actul revoluționar de la 9 septembrie 1944 a deschis calea înfăptuirii cu succes a unor profunde transformări so- cial-economice, înnoitoare. Sub conducerea partidului lor comunist, oamenii muncii bulgari au obținut realizări de seamă în dezvoltarea industriei, agriculturii și culturii, în transpunerea în practică a hotăririlor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Bulgar, în edificarea societății socialiste dezvoltate în patria lor.

SOFIAIn anii construcției socialiste, prietenia, colaborarea și solidaritatea dintre partidele și țările noastre s-au dezvoltat neîntrerupt și s-au afirmat statornic ca un exemplu de raporturi între state socialiste vecine, între popoare libere și suverane, aducînd o contribuție importantă la lupta pentru dezarmare, pace, reducerea tensiunii internaționale, stabilirea unor relații de încredere, respect al independenței naționale și colaborare între statele lumii.Avem convingerea că, în spiritul hotăririlor pe care le-am adoptat în timpul fructuoaselor noastre întîlniri devenite tradiționale, relațiile de prietenie strînsă și de colaborare multilaterală se vor intensifica și amplifica continuu, spre binele popoarelor noastre prietene, al cauzei generale a socialismului și păcii, al înțelegerii și cooperării în Balcani, Europa și în lumea întreagă.De ziua sărbătorii naționale, vă dorim dumneavoastră, întregului partid și popor bulgar să obțineți succese tot mai mari în înflorirea și progresul Bulgariei socialiste, în creșterea nivelului de viață material și spiritual al poporului frate bulgar.

Intr-o atmosferă de însuflețire, 
poporul bulgar prieten sărbăto
rește astăzi împlinirea a 39 de ani 
de la înlăturarea regimului mo- 
narho-fascist și victoria revoluției 
socialiste in patria sa. înfăptuit 
de forțele patriotice, de masele 
populare, sub conducerea Parti
dului Comunist Bulgar, in condi
țiile favorabile ale prăbușirii fron
tului hitlerist in Balcani, eveni
mentul de la 9 septembrie 1944 a 
marcat o cotitură radicală in viața 
social-politică și economică a 
țării.

Transpunind in viață politica 
partidului comunist, depunind stă
ruitoare eforturi in vederea edifică
rii noii orînduiri, poporul bulgar a 
schimbat din temelii înfățișarea 
țării, Bulgaria devenind, in mai 
puțin de patru decenii, un stat 
socialist înfloritor, cu o economie 
armonioasă și dinamică. Rezultate 
deosebit de rodnice a dat politica 
de industrializare, care a stat la 
temelia progresului general al 
țării. In afara metalurgiei, con
strucțiilor de mașini și energeticii, 
care au cunoscut o puternică 
dezvoltare, in anii din urmă au 
fost create noi ramuri moderne, 
cum sînt electronica, chimia și 

■ altele, cărora le revine mai mult osnȘe fumă,latg:,din producția indus-, 
•,„tr,ială. aiv.întregii țări. Regiuni 

..întregi., qflgțgjlinp de secole in 
stare de stagnare, au fost antre
nate în circuitul progresului. O 
realizare de seamă a Bulgariei o 
constituie crearea unei agriculturi 
moderne, care sintetizează împle
tirea rodnică a hărniciei și înde
mânării tradiționale a țăranilor cu 
realizările științei și tehnicii. Suc-

TELEGRAMECu prilejul celei de-a 39-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria, sărbătoarea națională a poporului bulgar, au adresat telegrame de felicitare omologilor lor președintele Marii Adunări Naționale’a Republicii Socialiste România, ministrul afacerilor externe și ministrul apărării naționale.Au mai trimis telegrame de felicitare organizațiilor și instituțiilor similare din Republica Populară Bulgaria Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Național al Femeilor, Consiliul Național al Societății de Cruce Roșie, Comitetul foștilor luptători și veteranilor de război împotriva fascismului, alte organizații politice de masă și obștești și instituții centrale. (Agerpres)
Pulsul viu al înnoirilorLa marginea orașului Kozlodui. pe malul bulgar al Dunării, undeva cam in dreptul Craiovei, se înalță un obelisc. In acest loc, cu 107 ani în urmă, a debarcat inflăcăratul patriot-revolu- ționar și poet Hrlsto Botev, in fruntea unui detașament de luptători bulgari. Trăiseră pină atunci la Brăila si in alte orașe românești unde se refugiaseră și aflaseră înțelegere și sprijin pentru cauza lor dreaptă. Hristo Botev, autorul celebrelor versuri : „Cel care moare pentru liber

tate nu moare niciodată" — a coborît pe pămintul țării sale și l-a sărutat cu lacrimi în ochi. Gestul a fost repetat de întregul detașament, care-și reinnoia astfel legămîntul de a înfrunta orice riscuri, de a face orice sacrificii pentru a elibera țara de jugul asupririi străine. Detașamentul a plecat apoi prin Munții Balcani, spre centrul' Bulgariei, unde Hristo Botev plănuia să înjghebeze o armată de eliberare. Dar pe virful Okolcița. la 16 km de orașul Vrața, detașamentul a fost înconjurat și exterminat.Memoria celor ce au luptat pentru eliberarea țării atunci si de-a lungul deceniilor ulterioare este cinstită cu venerație. Drumul parcurs de oștenii lui Botev este marcat cu grijă, pe acest itinerar organizîn- du-se numeroase excursii ale tineretului. Memoria celor ce au luptat pentru cauza scumpă a eliberării patriei este cinstită mai ales prin efortul constant pentru împlinirea idealurilor lor. pentru a face din1 Bulgaria 6 țară înfloritoare, așa cum au visat-o atîtea generații de patrioți.Chiar în orașul Kozlodui. la cîțiva kilometri de Dunăre, funcționează prima centrală atomoelectrică bulgară. Aici lucrează circa 300 de specialiști de înaltă calificare, în marea majoritate tineri. Discutăm cu Mardic- Papazian, director adjunct pentru probleme științifice al centralei. „Bulgaria, ne spune el, 
este săracă în resurse energetice. 
Singura alternativă pentru satisfa

NICOLAE CEAUȘESCUSecretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

cesele de seamă in domeniul eco
nomiei au dus la reînnoirea orașe
lor și satelor, la ridicarea nivelului 
de trai, material și spiritual al 
întregului popor.

Mobilizindu-și întreaga energie 
și putere creatoare pentru a în
făptui hotăririle celui de-al XII- 
lea Congres al partidului, poporul 
bulgar dobîndește realizări impor
tante in modernizarea in conti
nuare a economiei, in ridicarea 
eficienței întregii activități so
ciale.

Poporul român urmărește cu 
interes și caldă simpatie rezulta
tele eforturilor poporului bulgar, 
vecin și prieten, in propășirea pa
triei sale. Prietenia tradițională 
dintre cele două popoare, soli
dare de-a lungul istoriei în lupta 
îndelungată desfășurată pentru 
scuturarea jugului străin, pentru 
libertate și o viață mai bună, 
și-a găsit o dezvoltare firească 
in relațiile noi, superioare, sta
tornicite între țările noastre in anii 
făuririi socialismului.

In extinderea continuă a aces
tor relații o importanță hotări- 
toare au avut și au întilnirile și 
convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov, devenite o practică 
statornică. înțelegerile și hotăririle 
adgptate cu aceste prilejuri au 
creat un amplu și rodnic cadru 
de extindere a conlucrării reciproc 
avantajoase, punînd puternic în 
evidență trăinicia raporturilor sta
bilite între partidele, țările și po
poarele noastre.

Un nou și important moment 
in această evoluție continuu ascen
dentă l-a constituit vizita intre- Cocteil oferit de ambasadorulR. P. BulgariaCu prilejul aniversării victoriei Revoluției socialiste în Bulgaria, ambasadorul acestei țări la București, Todor Stoicev, a oferit, joi la amiază, un cocteil.Au participat tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Bîrlea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat al Planificării, Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului, Tamara Dobrin, președintele executiv al Consiliului Național al Frontului Democrației și , Unității Socialiste, Iosif Uglar, vicepreședinte al Consiliului Național al F.D.U.S., Tran-

cerea cerințelor energetice tot mai 
mari o constituie resursele atomice. 
Dispunem în această privință de un 
plan de perspectivă pină in anul 
2010. Pe lingă această centrală mal 
este prevăzută construirea alteia, la 
B elene".Aflăm că la centrala atomoelectrică Kozlodui funcționează de mai mulți ani patru blocuri energetice cu o putere de 1 760 MW. Urmează ca pînă in 1985 să se dea în funcțiune cel de-al cincilea bloc, avînd o putere de 1 000 MW, iar peste încă doi ani este prevăzut să producă cel 
NOTE DE CĂLĂTORIE

de-al șaselea bloc, de asemenea, cu o putere de 1 000 MW.Concomitent cu producerea energiei, aici se dezvoltă și alte activități necesare pentru funcționarea normală a unei centrale atomoelectrice. De fapt, întregul oraș gravitează acum în jurul acestei mari și moderne unități. Tinerețea localității este ilustrată nu numai de noile blocuri de locuințe, moderne, ci, mai ales, de tinerețea locuitorilor săi. Alături de întreprinderea care a scos localitatea din anonimatul de altădată, Kozlo- duiul cunoaște din plin pulsul viu, dinamic al vieții contemporane....Kneja este situată la sud de Kozlodui. iar în apropierea sa se află institutul pentru cercetări în cultura porumbului, care dispune și de un complex agricol de 24 000 de hectare. Aflind că sîntem din România, directorul institutului, dr. Nicola To- mov, exclamă : „Tara dumneavoas
tră este o mare producătoare de po
rumb. Institutul de la Fundulea este, 
pentru noi, cel mai apropiat institut 
de cercetare din străinătate. Dorim 
să stringent legăturile, să ne cunoaș

prînsă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Bulgaria, în luna 
februarie a.c., cind cei doi condu
cători de partid și de stat au 
examinat noi posibilități pentru 
dezvoltarea șl diversificarea for
melor de conlucrare in toate 
domeniile de interes reciproc.

Rezultatele acestei fertile "cola
borări iși găsesc reflectare, în 
primul rind, in sporirea conti
nuă a volumului schimburilor de 
bunuri materiale, ceea ce exercită 
o influență favorabilă asupra 
ansamblului relațiilor. O însemnă
tate deosebită au acțiunile de 
cooperare in producție, care iși gă
sesc expresia cea mai elocventă în 
construirea prin eforturi comune a 
unor asemenea obiective ca Uzina 
de mașini și utilaje grele de la 
Giurgiu — Ruse, Complexul hi
drotehnic Turnu Măgurele — Ni- 
copole și, în perspectivă, a unei 
noi hidrocentrale pe Dunăre, pre
cum și l.n industria construcțiilor 
de mașini, metalurgică, chimică 
și in alte ramuri de bază.

Totodată, se dezvoltă colabo
rarea pe plan tehnico-științific și 
cultural, schimburile de experiență 
pe linie de partid, a organizați
ilor de masă și obștești, in va
riate domenii ale construcției so- 

, cialiste.,
Atit in România, 'cit ‘ șl '.in Bul

garia este larg împărtășită con
vingerea că extinderea și adinci- 
rea conlucrării reciproc avanta
joase dintre cele două țări este 
in interesul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului, al realizării 
unui climat de pace și colaborare 
in Balcani, pe ansamblul conti
nentului și în întreaga lume.

dafir Cocîrlă, ministrul energiei electrice, Ion Catrinescu, ministru secretar de stat la Ministerul Industriei- Construcțiilor de Mașini, Mihai Nicolae, adjunct de șef de secție la, C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-locotenent Gheorghe Gomoiu, adjunct al ministrului apărării naționale, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații de masă și obștești, oameni de știință și cultură, activiști de partid și de stat, generali, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați in «țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.

tem mal bine. Aveți realizări intr-a
devăr frumoase".în opinia sa, „nu există altă cultură care să dea un randament atit de inalt ca porumbul**. Și ne argumentează această apreciere prin fapte concludente : astăzi, din porumb se fac mai mult de 1 000 de produse alimentare și industriale ; din 100 kilograme de porumb se obțin, de pildă, 60 de kilograme de zahăr. Nimic nu rămine nefolosit din această plantă. Pină și din coceni se prepară antibiotice și alte produse industriale.

„Tocmai pomlndu-se de la valoarea 
deosebită a acestei plante — ne spune interlocutorul — creșterea pro
ducției de porumb s-a înscris con
stant printre obiectivele planurilor 
cincinale, ale dezvoltării țării in anii 
socialismului. Deoarece hotărîtori sint 
hibrizii noi, de mare randament, care 
dețin o pondere de 60 la sută in creș
terea producției de porumb in țara 
noastră, spre perfecționarea acestora 
sint îndreptate principalele eforturi 
ale cercetării, cu precădere ale insti
tutului nostru. In fiecare an experi
mentăm 15 000 de hibrizi".Directorul Tomov ne vorbește, în continuare, desorc eforturile pentru introducerea noilor soiuri in producția de masă, unde rezultatele depind, în primul rind. de omul ce cultivă» care „trebuie să treacă bariera psi
hică a noului", de calitatea lucrărilor executate, de activitatea de întreținere a culturilor etc.Sint numai două dintre obiectivele reprezentative pentru dezvoltarea Bulgariei socialiste, două unități grăitoare pentru eforturile ce. se fac în tara vecină și prietenă în direcția valorificării cit mai depline a resurselor. clasice și moderne, în. vederea creșterii continue a avuției naționale, a ridicării bunăstării celor ce mun
cesc.

Paul DOBRESCU



Adunare festivă la Phenian
cu prilejul celei de-a 35-a aniversări 

a creării R. P. D. Coreene

prezentate de ministrul român al afacerilorCu aproape această sală, dînd expresie vocației de pace și colaborare a poporului român, sublinia însemnătatea deosebită pe care o do- bîndea, in condițiile existente-în Europa, deschiderea reuniunii de la Madrid, chemată să dea un nou impuls înfăptuirii Actului final de la Helsinki pentru continuarea procesului destinderii, pentru întărirea păcii și securității, a unei cooperări durabile între toate statele continentului. După o lungă perioadă de tratative, nu lipsite de asperități și incertitudini, care au solicitat eforturi, spirit de înțelegere și conlucrare, am ajuns în faza finală a reuniunii. Doresc să exprim satisfacția guvernului român față de acordul realizat in încheierea lucrărilor reuniunii, care semnifică un moment nou in viața politică europeană și internațională. „Considerăm acest acord — arăta recent președintele României, Nicolae Ceaușescu — ca o rază de lumină care poate duce la noi rezultate pozitive pe calea destinderii, a dezarmării și păcii".Reuniunea de la Madrid și-a desfășurat lucrările într-o perioadă marcată de evoluția deosebit de complexă și contradictorie a situației internaționale, de creștere a încordării dintre state, intensificarea fără precedent a cursei înarmărilor, apariția unor noi focare de tensiune și conflicte, adîncirea decalajului între țările bogate și cele sărace, amplificarea crizei economice. Desigur, această situație s-a reflectat și asupra desfășurării lucrărilor reuniunii. Ca urmare a eforturilor depuse de toate statele semnatare ale Actului final, a continuat însă să se mențină dialogul, să se caute și să se găsească punctele de convergență.Rezultatele pozitive ale reuniunii noastre pun in evidență adevărul axiomatic că nu există probleme, oricit de complicate, care să nu poată fi rezolvate pc calea tratativelor, atunci cind se dă dovadă de rațiune politică, dc spirit constructiv și dorință de cooperare, cind se pornește de la interesele majore ale popoarelor, ale păcii și securității întregii lumi.Reuniunea de la Madrid poate fi considerată ca un pas înainte, ca începutul unei noi etape pe calea a- dîncirii și consolidării procesului început la Helsinki. Raportate la condițiile internaționale complexe și dificile in care s-a desfășurat reuniunea. ele pun în lumină nu numai vitalitatea procesului inaugurat Ia Helsinki, ci și faptul că edificarea securității gtfrtjhgng ‘ză pe realitățile și cqrîriteie $hdctrve

trei ani în urmă, în delegația țării mele.

f șe 'fdh'dțiîhle'dtea- .ale situației de pe continent, răspund intereselor vitale ale popoarelor noastre, ale tuturor popoarelor lumii. Documentul final este, neîndoielnic, substantial și destul de echilibrat pen- tru a putea fi considerat o sinteza pozitivă a eforturilor noastre comune. Desigur, unele prevederi ar fi putut fi tratate mai aprofundat, în formulări mai concrete, mai directe, ' după cum, de asemenea, in docu- ment și-ar fi putut găsi locul și alte aspecte importante ale securității și cooperării în Europa. El este însă rezultatul unor compromisuri ale tuturor părților participante, al căutărilor pentru găsirea de soluții reciproc acceptabile.Considerăm deosebit dc pozitiv faptul că Ia reuniunea de la Madrid s-a realizat consensul pentru convocarea Conferinței consacrate măsurilor de creștere a încrederii, securității și dezarmării in Europa. Pentru prima oară in istoria continentului va exista un for de negocieri cu participarea tuturor statelor semnatare ale Actului final, acționind pe baza regulilor de procedură ale C.S.C.E., în vederea adoptării de masuri de încredere, dezangajare militară și dezarmare în Europa, fără de care nu pot fi concepute progrese reale in direcția destinderii, colaborării și ■ înțelegerii pe continentul nostru.De asemenea, documentul final tratează în mod explicit „Urmările C.S.C.E.", asigurînd continuitatea procesului multilateral început la Helsinki, deși, in această privința, nu putem să nu remarcăm cu regret tendințe de discriminare manifestate fată de unele țări ce s-au oferit să găzduiască diversele reuniuni care urmează a fi organizate in cadrul continuității procesului.în spiritul Actului final, sint de relevat, totodată, prevederile care reafirmă angajamentul, statelor participante de a aplica în mod ferm, în relațiile dintre ele, ca și in relațiile cu alte țări, principiile independenței, egalității și respectului reciproc, de a lărgi și dezvolta cooperarea pe continent. Prevederile privind cooperarea economică, ca și cele privind colaborarea in domeniile educației, științei, culturii, informației și contactelor umane șe constituie în părți substanțiale ale documentului și corespund in. general literei și spiritului zXctului final.România a participat la lucrările reuniunii de la Madrid animată constant de dorința de colaborare, de a aduce o contribuție constructivă la încheierea ci cu rezultate pozitive, care să corespundă așteptărilor popoarelor europene. în ăcest sens, țâra noastră a acționat pentru elaborarea unui document fina! de substanță, echilibrat, care să cuprindă

hotărîri și măsuri concrete, de natură. să dinamizeze aplicarea documentelor semnate la. Helsinki, să stimuleze . continuarea și adîncirea procesului de cooperare multilaterală, inițiat de Conferința pentru securitate și cooperare in Europa. în acest spirit, România a avansat o serie de propuneri în domeniile politic, militar, economic și cultural și, în interesul înțelegerii și colaborării, pe continentul nostru, a manifestat receptivitate față de propunerile și pozițiile celorlalte state. Dovedind spirit constructiv și răspundere față de soarta reuniunii, România a intervenit pentru depășirea momentelor de încordare,- a contribuit la orientarea eforturilor pentru realizarea consensului. Așa cum bine se cunoaște, președintele Nicolae Ceaușescu a ac? ționat personal prin mesaje, intervenții și luări de poziție, contribuind direct la dinamizarea negocierilor și finalizarea lor cu succes.Acum, cind în urma eforturilor colective acest obiectiv a fost realizat, guvernul și poporul român își exprimă speranța și convingerea că hotă- rîrile reuniunii de la Madrid, semnificative prin ele însele, vor constitui un imbold pentru toate statele participante de a acționa pentru transpunerea în viață a, înțelegerilor, că vor mobiliza guvernele, forțele politice, popoarele, opinia publică la întreprinderea de acțiuni concrete care să ducă la întărirea încrederii, securității, dezarmării, înțelegerii și colaborării pe continent.S-au imDlinit, zilele acestea, 44 de ani de la declanșarea celui de-al doilea război mondial, care a provocat imense pierderi umane și materiale atit pe continent, cit și în întreaga lume. Trăgînd învățămintele ce se impun din marile și tragicele lecții ale istoriei. România consideră că in centrul securității europene trebuie puse oprirea cursei înarmărilor, trecerea Ia dezarmare, și în primul rind Ia dezarmarea nucleară.Problema fundamentală pentru Europa ește in momentul de față perspectiva amplasării, încă in acest an, a noilor rachete nucleare cu rază medie de acțiune. Aceasta ar deschide calea intensificării cursei înarmărilor, ar crește pericolul de război, în ■ primul rind de război nuclear, și: ar pune in pericol existența tuturor popoarelor europene. însăși viata și civilizația umană. în prezent este necesar să facem totul pentru a opri amplasarea rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa și a deter- miha trecerea îă retragerea celor existente. România . consideră că nu șxistă nici o Justificare pentru, acceptarea ca up fapt împlinit a‘ amplasării noilor rachete nucleare. Statele, guvernele care vor face acest lucru își asumă o mare răspundere în fața propriilor popoare, în fața întregii omeniri.România apreciază că prin noi eforturi, prin tratative desfășurate într-un spirit de conlucrare, acțio- nîndu-se cu întreaga răspundere și de o parte, și de alta, este posibil să se ajungă la un acord corespunzător care să asigure oprirea amplasării de noi rachete, retragerea și distrugerea celor existente. Pornind tocmai de la acest deziderat major, președintele României, Nicolae Ceaușescu, a adresat, recent, mesaje președintelui Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Iuri Andropov, și președintelui S.U.A., Ronald Reagan, ■ cerind să se facă totul pentru succesul tratativelor sovieto-americane de la Geneva. în cazul că pină la sfirșitul acestui an negocierile nu se vor încheia cu rezultate pozitive. România a propus să se ajungă la înțelegerea ca amplasarea a noi rachete cu ; rază medie de acțiune să fie aminată. cel puțin pină la sfirșitul anului 1984, începutul anului 1985, iar in acest timp să continue negocierile. în perioada aceasta. U.R.S.S. să dea garanții, in sensul declarațiilor sale anterioare, că va opri des- . fășurarea de noi rachete cu rază medie de acțiune și modernizarea lor și va reduce în mod unilateral o parte a acestora aflate în zona europeană a teritoriului U.R.S.S. Totodată, in condițiile- in care nu se va ajunge la un acord în1 legătură cu aceste propuneri, președintele României a propus să se aibă în vedere cel puțin să nu fie. amolasate rachete cu rază medie de acțiune, pe teritoriul Republicii Federale Germania, Republicii Democrate Germane, Republicii Socialiste Cehoslovace și al altor state, ca o măsură intermediară pină la realizarea unei înțelegeri finale in cadrul Geneva.în Europa se concentrare de nucleare, aici stau fată în fată cele doua blocuri milităre opuse,, create, așă cum se știe, in perioada „războiului rece", și care alimentează neîncrederea și confruntarea. Această situație impune măsuri energice și consecvente in direcția lichidării politicii de bloc, reducerii activităților militare ale celor două, blocuri, re- stringerii ariei geografice a competiției militare și scoaterii de sub pericolul nuclear a unor zone cit mai întinse, dezangajării militare cit mai largi.Este bine cunoscut că uriașa acumulare de armament pe continentul nostru impune țărilor membre ale celor două blocuri militare alocarea

negocierilor de la / \află cea mai mare armamente, inclusiv

unor importante resurse materiale care, în loc să fie investite pentru dezvoltarea, lor proprie, pentru sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare, sint absorbite de bugetele militare. Pornind de la aceste considerente, România a propus începerea de negocieri directe între statele participante la Tratatul de la Varșovia, si statele membre ale N.A.T.O. cu privire la înghețarea și reducerea cheltuielilor militare, la dezarmare și înlăturarea pericolului unui război. Realizarea unei înțelegeri între statele care aparțin celor două alianțe militare ar avea, o pondere însemnată în procesul dezarmării generale, în ceea ce o privește. România a hotărit înghețarea bugetului său militar pînă în 1985 la nivelul: anului 1982.O contribuție importantă Ia dezangajarea militară, sporirea securității și încrederii în Europa ar con- stitui-o crearea de zone dcnuclcari- zate in diferite părți ale continentului. în aceasță direcție se înscrie și propunerea României privind transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, a prieteniei și colaborării, lipsită de arme nucleare, de trupe și baze militare străine. Pentru atingerea acestui obiectiv, președintele Nicolae Ceaușescu a propus tinerea unei in- tilniri la nivel înalt a țărilor din zonă care să examineze căile de întărire a încrederii, a colaborării și păcii în Balcani.România acordă o importanță deosebită deschiderii la începutul anului 1984 a Conferinței pentru măsuri de creștere a încrederii și securității și dezarmare în Europa, menită să asigure cadrul organizatoric adecvat pentru mobilizarea eforturilor în această direcție. Va fi necesar ca a- ceastă conferință, în care popoarele europene își pun mari speranțe, să fie temeinic pregătită și organizată ca parte integrantă a procesului ,de securitate și cooperare în Europa, în strictă conformitate cu spiritul și litera Actului final. Prin eforturi comune, țările, popoarele europene pot și trebuie să transforme vechiul dicton'- „si vis pacem, para bellum" în unul nou, dătător de speranțe și încredere, „si vis pacem, para pacem", prin înfăptuirea căruia se vor goli arsenalele și se vor umple grînarele.In aceeași ordine de idei, este necesar să se intensifice eforturile pentru a se depăși ritmul lent, neproductiv al negocierilor de la Viena, în totală discordanță cu ritmul în care cresc înarmările pe continent. Realizarea unui.,pri.m,.acofd„chiav.,c.u yaloare limitată; ■..a£l,copșțituLto.rrnibț sură de încrederii' cu efecte pozitive în viata continentului european.încheierea cu rezultate pozitive a reuniunii de la Madrid trebuie să deschidă un cimp larg dc acțiune pentru reluarea, dezvoltarea și îmbogățirea, pe baze noi, a dialogului european. Popoarele continentului au multe tradiții și preocupări comune, dar. mai. cu seamă multe probleme comune de rezolvat.Nu se poate vorbi de edificarea securității europene fără dezvoltarea cooperării economice, fără lărgirea schimburilor comerciale, fără conjugarea eforturilor pentru progresul economic și social al tuturor națiunilor. Practicile discriminatorii, barierele artificiale ridicate în calea conlucrării între popoare, care au devenit tot mai numeroase în ultima vreme, constituie obstacole in calea cooperării, factori generatori de tensiune și neîncredere și care trebuie înlăturați, cit mai neîntîrziat, în condițiile revoluției tehnico-științifice a lumii contemporane, colaborarea in. domeniul științei și tehnologiei do- bindește, de asemenea, o stringență deosebită, contribuind atit la propășirea țărilor europene, la creșterea schimburilor in dezvoltarea civilizației mondiale, cit și la apropierea, intre națiuni. Nu mai puțin importantă ește intensificarea schimburilor in domeniul culturii, pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă, pentru întărirea respectului și a prieteniei intre popoare.Realizarea unui proces înnoitor în viată Europei implică, sporirea preocupărilor pentru cauza înfloririi personalității umane', respectarea și promovarea drepturilor fundamentale ale omului, în primul rind drentul la muncă, la educație și cultură, la o existență liberă și demnă, la pace.Practica demonstrează in modul cel mai indubitabil că securitatea europeană depinde în ultimă instanță de modul în care toate statele vor respecta in relațiile dintre ele principiile independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, a principiilor înscrise în Actul final. Toate statele — indiferent de orinduire socială, mărime sau potențial — trebuie să participe, de asemenea; direct și neîngrădit. in mod egal, Ia dezbaterea și soluționarea .multiplelor probleme ce confruntă Europa.Să. nu precupețim nici un efort pentru vitalizarea și consolidarea procesului multilateral început la Conferința de la Helsinki, pentru ca statele semnatare ale Actului final să dispună de acest, cadru util și necesar in care să discute și să se soluționeze corespunzător problemele fundamentale ale păcii, dezarmării, securității și colaborării pe continent.’/

★ ★

securității

externePornind de la interesele șl aspirațiile popoarelor noastre, . . este necesar să acționăm nu pentru scindarea Europei, nu pentru strangularea și blocarea circuitului de valori materiale și spirituale, ci să facem totul pentru crearea unei Europe unite, bazate pc respectul orinduirilor sociale și al independenței fiecărei națiuni, in care toate statele să conlucreze rodnic, pe bază de egalitate și respect reciproc, în care fiecare națiune să se poată dezvolta liber, la adăpost de orice agresiune, fără nici un amestec din afară. Este in interesul popoarelor noastre, al cauzei generale a păcii și înțelegerii internaționale ca țările Europei să-și afirme toț mai mult propria personalitate și răspundere, să folosească inestimabilul, lor potențial. în statornicirea pe continent a unui climat durabil de .pace., securitate .și colaborare.. în soluționarea democratică și justă a marilor probleme care .confruntă in prezent omenirea.Prin rezultatele ei, reuniunea de Ia Madrid nu este numai un eveniment cu profunde semnificații în viața Europei ; ea prezintă o mare importantă și pentru pacea, securitatea și colaborarea în lume. Este e- vident că orice pas pozitiv pe calea întăririi încrederii și destinderii in Europa are repercusiuni directe a- supra însănătoșirii climatului internațional, continentul nostru jucînd un rol deosebit în politica mondială.Această realitate implică o mare răspundere din partea tuturor statelor semnatare ale Actului final în soluționarea problemelor de pe continent și a celor cu care este confruntată omenirea. în acest sens,. se impune ca Europa să manifeste o inițiativă sporită, să adopte o pozi- —-• aducă o con-tie mai activă, să tribuție proprie mai mare.Șintem cu toții conștientă că problemele complexe ale lumii contemporane, stările de încordare și tensiune,. instabilitatea mondială nu pot fi soluționate fără depășirea gravei anomalii pe care o reprezintă subdezvoltarea, decalajele ce separă marea majoritate a popoarelor de țările ’ ” " — • - -strînsa interdependență dintre Europa și țările în curs de dezvoltare, este necesar ca europene avansate din punct de vedere economic, toate statele nentului să acționeze ferm pentru convenirea prin dialog a unui sistem echitabil de relații, care să contribuie la lichidarea acestor fenomene, la edificarea unei noi ordini economice internaționale.Europa poate contribui prin acțiuni conjugate la ușurarea, grelei poveri pe care o reprezintă dobinzile ridicate pentru un număr mare de țări, reglementarea datoriei externe a unor state, facilitarea accesului țărilor în curs de dezvoltare la cuceririle științei și tehnicii contemporane, stabilirea unor raporturi echitabile intre preturile materiilor prime și ale produselor industrializate, elaborarea și aplicarea unui program special de dezvoltare economică și socială a țărilor in curs de dezvoltare. Toate acestea pot reprezenta un aport de seamă la soluționarea problemelor mondiale, la depășirea actualei crize economice, la asigurarea stabilității politice și economice internaționale.Revine tuturor țărilor europene îndatorirea ca, în actuala situație internațională grevată de numeroase stări cogflictuale și tensiuni — dintre care unele în imediata vecinătate a continentului nostru — să nu întreprindă nimic de natură să agraveze conflictele existente, sau să creeze altele noi, ci, dimpotrivă, să-și aducă o contribuție activă, să facă totul pentru reglementarea neînțelegerilor și animozităților dintre state numai pe calea tratativelor, re- nunțindu-se cu desăvîrșire la folosirea forței, la confruntarea militară, creindu-se condiții ca părțile implicate să-și rezolve singure problemele, fără . intervenții și presiuni din afară. . .Guvernul și poporul român vor acționa și in continuare,, in modul cel mai hotărit, pentru aplicarea în practică a Actului final semnat la Helsinki, a Documentului reuniunii de la Madrid. Nu vom precupeți nimic pentru a contribui la înlăturarea pericolului unui război, pentru înfăptuirea dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, îmbunătățirea climatului general-european, respectarea neabătută a principiilor noi ale relațiilor dintre state, transounerea în. viață a înțelegerilor de la Madrid, pentru reluarea politicii de destindere, colaborare și respect al independenței naționale a tuturor popoarelor. România consideră că nu există îndatorire mai înaltă decit aceea de a milita neobosit pentru realizarea progreselor așteptate de popoarele europene, de toate popoarele lumii, edificarea unei reale securități și a unei colaborări largi și nestingherite pc continentul nostru și pc plan mondial, asigurarea dreptului fiecărui popor de a-și botări in mod liber destinele, fără nici un amestec din afară.în încheiere, doresc să exprim, în numele guvernului român, calde mulțumiri Guvernului Spaniei pentru ospitalitatea acordată pe parcursul desfășurării reuniunii de la Madrid și să adresez poporului prieten spaniol cele mai bune urări de prosperitate și pace.

dezvoltâte. Pornind de la economicăstateleconti-

★KfADRID 8 (Aaerpres). — Cores
pondență de la Gh. Sprințerolu : Joi, 
la Palatul Congreselor din capitala 
Spaniei au continuat lucrările reuniu
nii miniștrilor de externe ai statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa. In 
cursul ședințelor plenare din cea de-a 
doua zi, prezidate de reprezentanții 
R.D.G. și, respectiv, S.U.A., au luat 
cuvintul miniștrii de externe ai Un
gariei, Austriei, Iugoslaviei, Liechten
stein, Islandei, României, Belgiei, 
Olandei, Bulgariei, Danemarcei. Mo
naco, Italiei, Finlandei, Franței < și 
Norvegiei.

Poziția . României, concepția și

aprecierile președintelui Nicolae 
Ceaușescu - privind reuniunea de la 
Madrid, sarcinile imediate și de 
perspectivă pentru continuarea pro
cesului de edificare a securității și 
dezvoltarea cooperării in Europa au 
fost prezentate de tovarășul Stefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
în cadrul ședinței plenare de di
mineață.

Apreciind- ca un act pozitiv înche
ierea cu succes a reuniunii de la 
Madrid, prin -adoptarea prin consens 
a unui document final substanțial și 
echilibrat, miniștrii de externe care 
au luat cuvintul au subliniat necesi

tatea continuării eforturilor comune 
pentru realizarea unui sistem trainic 
de securitate și cooperare pe conti
nentul nostru, edificarea unei Europe 
unite, bazate pe respectul orinduirii 
sociale din fiecare țară, jpe conlu
crarea rodnică dintre toate națiunile, 
deosebit de importante astăzi in con
dițiile accentuării fără precedent a 
încordării internaționale. Trebuie 
depuse eforturi — au subliniat vor
bitorii — pentru a face din destin
dere un proces continuu, viabil și cu
prinzător, un proces dinamic de na
tură să favorizeze încrederea dintre 
state, să stimuleze cooperarea inter
națională pe multiple planuri, soluțio-

narea în comun, în interesul fiecărui 
popor, a marilor probleme care con
fruntă astăzi omenirea. Pentru a fi 
reale, trainice, destinderea, secu
ritatea și pacea in Europa și in 
întreaga lume trebuie însoțite de 
măsuri concrete, efective, de dezar
mare și dezangajare militară. în pri
mul rind de dezarmare nucleară.

In acest sens, miniștrii de externe 
■au exprimat speranța că conferința 
pentru măsuri de creștere a încrede
rii și securității și dezarmare în Eu
ropa, ce se va deschide la începutul 
anului 1984, va reuși să pună in miș
care mecanismul ce va duce la dezar
mare.

Reuniune O.S.A, dedicată 
problemelor financiare 

din țările latino-americaneCARACAS 8 (Agerpres). — Faza ministerială a Conferinței extraordinare a Organizației Statelor Americane (O.S:Â.), consacrată problemelor financiare'ale țărilor latino-americane, reunește 10 miniștri' de finanțe din cele 31 de țări membre -ale O.S.A., respectiv titularii acestor de- ■ parlamente din Bolivia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Panama, Peru, St. Lucia, Suriname, Uruguay și Venezuela. S.U.A. sint reprezentate de Beryl Sprinkel, subsecretar de stat al trezoreriei. în prealabil, reuniunea experților a elaborat un document intitulat „Baze pentru o înțelegere", care arată că factorii interni din țările Americii Latine și Caraibi au jucat un rol important în accentuarea crizei economice și financiare din regiune, dar precizează că influența cea mai negativă a, venit din partea unor , factori externi, între care sint citate dobînzile înalte și criza economică din statele industrializate occi-. dentale.:Documentul se referă, de asemenea, la necesitatea renegocierii datoriei externe a țărilor latino-americane, care a depășit 300 miliarde dolari, acordării de asistență, în condiții corespunzătoare, din: partea instituțiilor financiare internaționale, dezvoltării comerțului pe baze, mai echitabile.

PHENIAN 8 (Agerpres). — Cu prilejul ; celei de-a 35-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate , Coreene, la Phenian, în prezența conducerii de partid și de stat a R.P.D. Coreene, a numeroase delegații de peste hotare, a avut loc o adunare festivă.înainte de începerea adunării festive, tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, a primit pe conducătorii delegațiilor străine prezente la festivitate.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost transmise de către conducătorul, delegației de partid și guvernamentale române, tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, calde felicitări, un cordial salut tovărășesc și cele mai bune urări.

Mulțumind, tovarășul Kim Ir Sen a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de succes in activitate, multă sănătate și fericire.
★în cuvintarea rostită în fața parti- cipanților la adunarea festivă, tovarășul Pak Sen Cer, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.C., vicepreședinte al R.P.D. Coreerie, a înfățișat pe larg marile succese obținute în edificarea socialismului in cei 35 de ani de la crearea R.P.D. Coreene. Vorbitorul s-a referit la obiectivele fundamentale ale politicii interne și externe a partidului și statului, la lupta poporului coreean pentru reunificarea pașnică și independentă a Coreei pe baze democratice, fără amestec din afară, pentru realizarea aspirației vitale a națiunii coreene de a trăi într-o patrie unită, , liberă și prosperă.Adunarea festivă a fost urmată de un spectacol de gală.

Adunare festivă la Sofia
consacrată celei de-a 39-a* aniversări a victor M 

revoluției socialiste din Bulgaria

AMERICA CENTRALĂ

0 nouă rundă de consultări 
a „Grupului 

de la Contadora**CIUDAD DE PANAMA 8 (Agerpres). — La Ciudad de Panama este programată o nouă rundă de convorbiri între miniștrii de externe ai tarilor membre ale „Grupului de la Contadora" — Columbia, Mexic, Panama • și Venezuela — cu omologii lor din cinci state ale Americii'Centrale, respectiv Costa Rica, Guatemala, Salvador, Honduras și Nicaragua, în vederea degajării unei soluții negociate la situația de criză din regiune, transmite agenția Reuter. Reuniunea a fost aminată cu 24 de ore datorită numirii unui nou titular la Ministerul Relațiilor Externe al Republicii Panama, in persoana lui Oyden Ortega.La ultima întilnire a „Grupului de la Contadora", desfășurată la nivel înalt la Cancun (Mexic), președinții țărilor membre au adoptat o declarație în care se pronunță pentru o reglementare a situației din regiune pe calea tratativelor politice, incluzînd, de asemenea, încetarea livrărilor de arme către părțile angrenate in conflict și retragerea tuturor forțelor și consilierilor străini din aceste state.

SOFIA 8 (Agerpres). — La Sofia a avut loc,: joi, adunarea festivă consacrată celei de-a 39-a aniversări a victoriei revoluției socialiste din Bulgaria din septembrie 1944..La adunare au fost prezenți Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat a R.P. Bulgaria, alți condu-

• cători de partid și de stat, oameni ai muncii.Despre semnificația evenimentului sărbătorit și despre realizările poporului bulgar in anii de după revoluția socialistă din septembrie 1944 a vorbit Todor Bojinov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria.

SALVADOR

Program politic 
al F.M.I.N.

pentru reglementarea 
situației din țarăSAN SALVADOR 8 (Agerpres). — Luind cuvintul la postul de radio al Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) din .Salvador, „Radio Venceremos", Joaquin Villalobos, membru al Direcțiunii Revoluționare Unificate a F.M.L.N., a prezentat „Programul politic" consacrat „restructurării puterii și a forțelor militare salvado- riene" — transmite agenția France Presse. El a arătat că „pentru a se realiza pacea și democrația in Salvador" este nevoie de formarea unui nou guvern, de largă reprezentare democratică și populară, in care să fie reprezentate și F.M.L.N.—F.D.R. „Cele patru condiții esențiale pentru participarea la guvern a F.M.L.N.—F.D.R. — a menționat Joaquin Villalobos — sint stabilirea unui nou sistem economic și social in țară, prin care să- coexiste sectorul particular și cel al cooperativelor muncitorești, garantarea libertății cuvintului și a organizării, respectarea drepturilor cetățenești, inclusiv dreptul de a participa la alegeri cu adevărat libere, restructurarea armatei pe baza forțelor militare salvadoriene și detașamentelor insurecționale actuale, promovarea unei politici externe de nealiniere și de apărare și consolidare a independenței naționale.

In sprijinul cauzei drepte a poporului palestinian
Documente adoptate de Conferința internațională de la GenevaGENEVA 8 (Agerpres). — Declarația finală adoptată la încheierea lucrărilor Conferinței internaționale asupra problemei palestiniene, care a avut loc la Geneva sub egida O.N.U., cuprinde „linii directoare", menite să servească drept bază pentru o reglementare pașnică in Orientul Mijlociu.După cum relevă agenția palestiniană W.A.F.A., în declarație se apreciază că o reglementare cuprinzătoare, justă și durabilă a situației din Orientul Mijlociu „trebuie să se bazeze pe aplicarea rezoluțiilor pertinente ale Organizației Națiunilor Unite" referitoare la „realizarea drepturilor inalienabile legitime ale poporului palestinian, inclusiv a dreptului la autodeterminare și la constituirea unui stat propriu, independent", concomitent cu „garanții ale Consiliului de Șecuritate privind asigurarea păcii și securității tuturor statelor din regiune, inclusiv pentru statul palestinian". Totodată, declarația reafirmă necesitatea retragerii. Israelului din teritoriile ocupate în anul 1967, inclusiv ■'■ din partea arabă a Ierusalimului. 

o Documentul — continuă» : agenția citată — subliniază rolul esențial al O.N.U. în această problemă și afir- . mă că propunerile „ce corespund principiilor dreptului internațional, cum ar fi planul de pace elaborat la reuniunea arabă la nivel înalt de la Fes, trebuie să servească drept linii directoare pentru un efort internațional concertat, in vederea soluționării problemei palestiniene".Participanții la reuniune s-au pro-
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nunțat în favoarea convocării unei „conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu, pe baza principiilor Cartei O.N.U. și a rezoluțiilor pertinențe ale Națiunilor Unite". Această conferință ar urma să fie organizată sub auspiciile organizației mondiale „cu participarea pe bază de egalitate a tuturor părților implicate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, precum și a S.U.A. și U.R.S.S., a altor părți interesate".într-un alt document adoptat — Programul de acțiune — participa ții la .conferință lansează un apel t turor statelor pentru a-și intensifica eforturile în > vederea constituirii unui stat palestinian independent, ca ■ parte a unei reglementări durabile a situației din Mijlociu.Documentele conferinței a fi prezentate, spre adoptare, apropiatei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. ,, ■Participînd .activ la pregătirea și desfășurarea conferinței, țara noastră a contribuit substanțial la ador’ țarea. prin consens a documentele-, reuniunii, prilejuind astfel o'reafirmare pe plan internațional a justeței principiilor promovate consecvent de România, a concepției și inițiativelor președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru soluționarea justă și durabilă a conflictului din Orientul Mijlociu, în interesul păcii și securității tuturor popoarelor din zonă și din întreaga lume.

juste și 1 Orientul ;
I urmează ‘

Demonstrație la Antwerpen, in Belgia, împotriva planurilor N.A.T.O. de ampla
sare pe teritoriul acestei țâri a unor rachete de croazieră americane

e scurt
Agențiile de presa

INDIA ȘI REPUBLICA MAL- DIVELOR se pronunță pentru organizarea cit mai curind. posibil a unei conferințe internaționale . cu privire la Oceanul Indian — s-a subliniat, in cadrul convorbirilor desfășurate la Delhi intre primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, și ; președintele Maldivelor, Mau- moon Abdul Gayoom, aflat într-o vizită in capitala indiană. Părțile și-au exprimat îngrijorarea de intensificarea prezenței tare străine și crearea de militare in această regiune.

burilor de focuri, a tirurilor de artilerie și bombardamentelor la Beirut și in alte regiuni ale Libanului. in cursul cărora se înregistrează un,, mare și răniți. număr de marțiI,A GENEVA a ședință plenarăiață mili- baze
avut loc joi o ____ „_____________ a delegațiilorU.R.S.S. și S.U.A. la tratativele privind limitarea armamentelor nucleare iii Europa, transmite agenția T.A.S.S.

PREȘEDINTELE SIRIEI, Hafez Al Assad, l-a primit la Damasc pe trimisul special al regelui Fahd al Arabiei Saudite, prințul Bandar Ben Sultan, cu care a discutat aspecte ale situației din regiune, in principal situația din Liban.| MOBILIZAREA REZERVIȘTILOR ÎN LIBAN. într-un comuni-* cat dat publicității la Beirut, co- Imandantul-șef al armatei libaneze, generalul Ibrahim Tannous, a ordonat joi mâbilizarea, înce- pînd de la 12 septembrie, a ofițe- I rilor și soldatilor rezerviști .— transmite agenția France Presse. Observatorii pun acest ordin in | legătură cu intensificarea schim-

PARTIDUL COMUNIST DIN CHILE — formațiune politică interzisă în această țară — a anunțat crearea unei mișcări populare democratice, compusă din partide de stingă și organizații progresiste, al cărei scop este lupta pentru instaurarea" democrației în . Chile — informează agenția Prensa Latina. P. C. din Chile se pronunță pentru formarea unui guvern provizoriu in Chile și crearea unei adunări constituante;PROGNOZE ECONOMICE. Con- firmind opiniile unor experți financiari americani și străini potrivit cărora fenomenele de recesiune din economia S.U.A. se vor menține în perioada următoare. Institutul de cercetări economice al pa

tronatului. american, „Conference I Board", a publicat un raport in I care se apreciază că abia spre 1984 se poate aștepta „o reluare mo- I destă" a investițiilor industriale | in S.U.A., informează agenția France Presse. Recunoscind că in- . vestițiile industriale „vor continua. I să se afle in declin", raportul apre- ’ ciază, concomitent; că „unele semne lasă să se întrevadă o anumită I tendință de relansare". I
POPULAȚIA. BELGIEI era, la 1 

ianuarie 1983, de 9 859 017 locui- | 
tori — se arată intr-un document I 
al Institutului național de statisti
că, publicat la Bruxelles. Intr-un i a?i, creșterea populației Belgiei a 
fost de numai 3 428 persoane — 
menționeazăDEFICIT vest-german Stoltenberg, destag bugetul țării pentru 1984, in I valoare de 275,75 miliarde mărci, I subliniind că guvernul va face tot posibilul pentru, a reduce deficitul | bugetar actual, pe care l-a califi- | cat drept „inadmisibil de ridicat". Potrivit agenției Associated Press, . guvernul speră ca împrumuturile publice pentru acoperirea deficitu- 1 iui pe anul viitor să se situeze sub nivelul de 40,9 miliarde mărci.

CALAMITĂȚI NATURALE. Pa- * 
gubele materiale provocate in acest 
an de ploile torențiale, alunecările j 
de teren și inundațiile înregistrate 
in nordul Perului, precum și de se
ceta prelungită care afectează par- | 
tea sudică a țării depășesc 500 mi- J 
liogne de dolari — informează a- 
genția ANDINA.

sursa, citata. MinistrulBUGETAR.de finanțe, Gerhard a prezentat în Bun-
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