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a nrimit delegația parlamentară din Republica Tunisiană
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încheierea vizitei oficiale de prietenie
președintelui Republicii Botswana

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, delegația parlamentară din Republica Tunisiană, condusă de Mahmoud Messaadi, președintele Camerei Deputaților, care, la invitația Marii Adunări Naționale, efectuează o vizită în tara noastră.La primire au participat tovarășii Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N., Margareta Hausser, secretar al M.A.N.

A fost prezent Mohamed El Mokh- tar Zannad, ambasadorul Republicii Tunisiene la București.Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu. din partea președintelui Habib Bourguiba, un mesaj de prietenie, de înaltă considerație și stimă, precum și urări de progres și bunăstare pentru poporul român.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită președintelui Republicii Tunisiene 

cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul tunisian.Oaspetele a mulțumit, in numele delegației, pentru invitația de a vizita România, pentru ospitalitatea de care s-a bucurat și a avut cuvinte de înaltă apreciere față de succesele obținute de poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în
(Continuare în pag. a V-a)

dintre cele două țări si popoare Publicăm în pagina a IlI-a a ziarului

PENTRU MAJORAREA RETRIBUȚIEI
PERSONALULUI MUNCITOR

în spiritul sarcinilor mobilizatoare subliniate
în recenta cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu

CEREMONIA PLECĂRII OFICIALE
pentru folosirea

(Continuare în pag. a V-a)

păcii
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acțiune au fost claritatea în cu- recenta ședință

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

tovarășii Manea Oprea, Gheorghe i, Miu Dobrescu, Ion
și doamna

Q. K. J. MASIREstat ale pancarte se dez-

monii care a avut loc la Palatul Consiliului de Stat, Programul privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării economice și tehnice și a schim-

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, președintele Repu
blicii Botswana, președintele Partidului Demo
cratic din Botswana, dr. Q. K. J. Masire, îm
preună cu doamna G. Masire, a efectuat o vi
zită oficială de prietenie in Republica Socialistă 
România, în perioada 6—11 septembrie 1983.

între cei doi președinți au avut loc convor
biri oficiale în cadrul cărora s-au informat 
reciproc în legătură cu preocupările actuale ale 
țărilor lor pe plan economic și social, s-a făcut 
o analiză a stadiului raporturilor bilaterale, sta- 
bilindu-se măsuri privind impulsionarea aces
tora și s-a procedat la un larg schimb de pă
reri cu privire la problemele internaționale de 
interes comun.

La convorbiri, desfășurate Intr-o atmosferă 
de cordialitate, înțelegere și încredere reciprocă, 
au participat :

Din partea română :
Gheorghe Oprea, prim viceprlm-ministru al 

guvernului, Ștefan Bîrlea, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat Ia Ministerul Afacerilor 
Externe, Alexandru Roșu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exterior și

Analizind evoluția relațiilor româno-botswa- 
neze, secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și pre-

Președintele Republicii Botswana, 
Președintele Partidului Democratic din Botswana

Cooperării Economice Internaționale, Silviu 
Curticeanu, șeful secției Cancelarie a C.C. al 
P.C.R., Constantin Mitea, consilier al secre
tarului general al Partidului Comunist Român 
și președintelui Republicii Socialiste România, 
Constantin Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Petre Tănăsie, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Din partea botswancză :
A. M. Mogwe, ministrul afacerilor externe, 

M.P.K. Nwako, ministrul comerțului și indus
triei, G. G. Garebamono, secretar pentru aface
rile externe, F. G. Magae, secretar permanent 
al președintelui Republicii, S. A. Mpuchane, 
ambasador extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Botswana în Republica Socialistă 
România, M. L. Selepeng, secretar particular 
principal al președintelui Republicii, M. J. 
Mbaakanyi, director pentru probleme indus
triale, E. M. Maphanyane, consilier principal 
pentru planificare, L. C. Lekoa, consilier in 
Ministerul Afacerilor Externe.

ședințele Republicii Botswana, președintele 
Partidului Democratic din Botswana, dr. Q. K. J. 
Masire, au constatat cu satisfacție că acțiunile 
și legăturile care au avut loc între partidele și 
guvernele celor două țări, precum și înțelegerile 
convenite pină în prezent au dus la o mai bună 
cunoaștere reciprocă și la identificarea de în
semnate posibilități pentru lărgirea colaborării 
și conlucrării dintre ele.

în acest sens, cei doi președinți au hotărît ca 
cele două țări să acționeze pentru dezvoltarea 
și intensificarea cooperării în domeniul politic, 
economic, tehnico-științific și cultural, precum 
și în toate celelalte sectoare de interes comun.

Apreciind rolul important pe care îl au legă
turile de colaborare și solidaritate existente 
între Partidul Comunist Român și Partidul De
mocratic din Botswana, conducătorii celor două 
partide au afirmat hotărîrea lor de a lărgi în 
continuare contactele și schimburile de infor
mații și de experiență cu convingerea că acestea 
vor contribui la o mai bună cunoaștere și apro
piere între țările și popoarele lor.

S-a relevat, de asemenea, însemnătatea con
tactelor pe linia organizațiilor sociale, de masă 
și obștești.

Ședința comună a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor și a Consfătuirii cu activul din industrie și investiții, desfășurată în prezenta tovarășului Nicolae Ceaușescu, a constituit o nouă șl elocventă expresie a dialogului de lucru, larg și fructuos, al secretarului general al partidului nostru cu oamenii muncii pentru analizarea și soluționarea celor mai importanțe probleme ale activității economico-so- ciale, în vederea înfăptuirii exemplare a hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Toți cei prezenți — cadre de conducere și specialiști din agricultură, silvicultură, industrie și investiții, conducători de instituții centrale, activiști de partid și de stat — oamenii muncii din întreaga țară au luat cunoștință cu viu interes 
de magistrala cuvîntare rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
deschiderea lucrărilor ședinței comune, care face o analiză aprofundată a rezultatelor obținute pînă în prezent în realizarea planului pe acest an și stabilește un amplu și mobilizator program de lucru, direcțiile fundamentale în care trebuie să se acționeze, în continuare, în industrie, agricultură, investiții, în toate sectoarele productive pentru înfăptuirea neabă-

țiile principale de subliniate cu toată vîntarea rostită la comună.
PRODUCȚIA FIZICA — REALI

ZATĂ INTEGRAL, LA FIECARE 
SORTIMENT ! Aceasta este una din cerințele primordiale ale întregii activități din economie. Din 'nou secretarul general al partidului a subliniat că planul 
nu poate fi , considerat îndeplinit 
dacă nu se realizează toate sor
timentele prevăzute pentru fie
care întreprindere și sector de 
activitate. Trebuie combătută cu toată fermitatea tendința manifestată in unele locuri de a alerga după realizări globale, producînd suplimentar sortimente mai simple, cu valoare mai mare, și nerea- lizînd alte produse5 de valoare mai scăzută, dar indispensabile pentru bunul mers al activității productive din alte unități economice. Nu există sortimente mai importante sau mai puțin importante, atit timp cît tot ceea ce s-a planificat este fundamentat pe baza unor cerințe stringente ale economiei. Tocmai de aceea trebuie lichidată pracțica amintită, luîndu-se neîn- tirziat toate măsurile pentru realizarea producției fizice la toate sortimentele — pînă la ultimul șurub, pînă Ia ultimul cui, cum spunea secretarul general al partidului.

tută a sarcinilor pe 1983 și în ultimii doi ani ai cincinalului.Din nou, și de această dată, s-au 
evidențiat în mod strălucit rolul 
determinant, hotărîtor al secreta
rului general al partidului nostru 
în conducerea complexului proces 
de dezvoltare și perfecționare 
necontenită a întregii activități eco
nomice, consecventa revoluționară, 
clarviziunea științifică cu care ac
ționează pentru ridicarea acesteia la 
nivelul cerințelor și exigențelor ac
tualei etape a construcției socialiste 
în patria noastră, . 
deplină, cu înaltă eficiență, a între
gului potențial productiv și a resur
selor materiale ale economiei na
ționale, în vederea asigurării pro
gresului economic susținut al țării 
și creșterii continue a nivelului de 
trai al celor ce muncesc.Rezultatele în general bune obținute în cele opt luni care au trecut din acest an în toate sectoarele economiei naționale, prezentate pe larg în cuvîntarea secretarului general al partidului, atestă realismul 
prevederilor de plan, demonstrea
ză forța și capacitatea economiei 
noastre socialiste, fermitatea cu care 
acționează clasa muncitoare, țără
nimea și intelectualitatea pentru în
făptuirea neabătută a programului 
de dezvoltare economico-socială a 
patriei. Ele constituie, totodată, o bază sigură pentru realizări și mai mari în perioada care a mai rămas pînă la sfîrșitul anului. Iar direc-

volte relațiile de prietenie și colaborare statornicite între Republica Socialistă România și Republica Botswana, spre binele popoarelor român și botswanez, al cauzei păcii și colaborării internaționale !“, „Trăiască pacea, prietenia și colaborarea între toate popoarele lumii !“.Președinții Nicolae Ceaușescu și Quett K. J. Masire, tovarășa Elena Ceaușescu șl doamna G. Masire au sosit împreună la aeroport. Numeroși

burilor comerciale între Republica Socialistă România și Republica Botswana și Declarația comună ro- mâno-botswaneză.După semnare, cei doi conducători de partid și de stat și-au strîns cu căldură mîinile, s-au felicitat reciproc.La cerernlonie au asistat tovarășa Elena Ceaușescu i Masire.Au fost de față Mănescu, Gheorghe 1 Pană, Ștefan Bîrlea, Petru Enache, Suzana Gâdea, Ursu, alte persoane oficiale române.Au luat parte, de asemenea, A. M. Mogwe, M. P. K. Nwako, F. G. Mogae, S. A. Mpuchane, G. G. Garebamono, celelalte persoane oficiale botswa- neze.în cadrul aceleiași solemnități, tovarășul Gheorghe Oprea, prim vice- prim-ministru al guvernului, și A. M. Mogwe, ministrul afacerilor externe al. Republicii Botswana, au semnat Acordul de cooperare economică și tehnică între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Botswana.în încheierea solemnității, președinții Nicolae Ceaușescu și Quett K. J. Masire au ridicat o cupă de șampanie pentru întărirea continuă a colaborării și prieteniei româno- botswaneze.

oamenilor 
retribuțiilor 
acțiuni, in

Vineri la amiază s-a încheiat vizita oficială de prietenie pe care a efectuat-o in țara noastră, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, președintele Republicii Botswana, președintele Partidului Democratic din Botswana, Quett K. J. Masire, împreună cu doamna G. Masire.Prin rezultatele sale rodnice, dia-

In conformitate cu prevederile Programului pri
vind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului 
economico-financiar, a sistemului de retribuire a mun
cii și creșterea retribuției în acest cincinal, în anii 
1983-1984, corespunzător politicii consecvente a parti-

logul la cel mai înalt nivel româno- bo.tswanez reprezintă o contribuție importantă la strîngerea legăturilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare, la cauza și înțelegerii internaționale.Ceremonia plecării oficiale a loc pe aeroportul internațional peni. Pe frontispiciul aerogării se aflau portretele președinților Nicolae Ceaușescu și Quett K.- J. Masire, încadrate de drapelele de celor două țări. Pe mari erau Înscrise urările : „Să

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se- . Masire, președintele Republicii Bots- cretar general al Partidului Comu- wana, președintele Partidului Den» nist Român, președintele Republicii . cratic din Botswana, au semnat, vi- Socialiste România, și Quett K. J. neri dimineața, în cadrul unei cere-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

dului de ridicare a nivelului de trai al 
muncii, se va efectua o nouă majorare a 
nominale, astfel incit la încheierea acestei 
a doua jumătate a anului 1984, retribuția reală să fie 
cu 5 la sută mai mare față de anul 1980.

(Continuare în pag. a Il-a)
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ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE DE PRIETENIE

A PREȘEDINTELUI REPUBLICI! BOTSWANA, QUETT K.J. MASIRE

La plecare, pe aeroportul Otopeni

DECLARAȚIE COMUNĂ
Ceremonia , 

plecării oficiale
(Urmare din pag. I)

Președintele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Q. K. J. Masire au subliniat importanta 
prioritară a dezvoltării relațiilor economice, ca 
element esențial al aprofundării raporturilor 
dintre cele două țări pe baze stabile, de durată. 
In acest cadru, s-a apreciat că există posibili
tăți pentru o rodnică cooperare reciproc avan
tajoasă în domeniile industriei, transporturilor, 
geologiei și mineritului, agriculturii, precum și 
pentru intensificarea schimburilor reciproce de 
mărfuri in conformitate cu prevederile Acordului 
comercial încheiat între guvernele celor două 
țări în iunie 1983. S-a hotărît ca organele eco- 

r nomice de resort din cele- două țări să între
prindă măsuri în perioada imediat următoare 
pentru concretizarea acțiunilor de schimburi și 
cooperare inițiate și pentru identificarea de noi 
obiective și proiecte de cooperare care să ducă 
Ia amplificarea raporturilor economice româno- 
botswaneze.

Pentru lărgirea cadrului favorabil promovării 
cooperării economice și schimburilor comerciale 
dintre cele două țări, cei doi președinți au sem
nat Programul privind dezvoltarea pe termen 
lung a cooperării economice și tehnice și a 
schimburilor comerciale între Republica Socia
listă România și Republica Botswana.

Cu prilejul vizitei s-a semnat, de asemenea, 
Acordul de cooperare economică și tehnică între 
Guvernul Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Botswana.

Cel doi președinți au relevat însemnătatea 
legăturilor și schimburilor reciproce în dome
niile învățămînlului, culturii, științei și mijloa
celor de informare în masă pentru întărirea 
prieteniei și mai buna cunoaștere între cele 
două popoare și au hotărît ca și în aceste sec
toare să fie lărgite contactele și colaborarea.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Q. K. J. Masire exprimă convingerea că apro
fundarea colaborării româno-botswaneze în 
toate domeniile reprezintă un sprijin important 
pentru efortul național îndreptat spre progresul 
economic și sopial al celor două popoare și con
stituie totodată' o contribuție semnificativă a 
țărilor lor Ia instaurarea unor raporturi noi și 
echitabile între state, Ia dezvoltarea cooperării 
dintre țările în curs de dezvoltare și sporirea 
eforturilor pentru edificarea unei noi ordini 
economice internaționale, la întărirea păcii și 
înțelegerii în lume.

II.

Președintele Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Botswana, examinînd 
problemele actuale ale vieții internaționale, 
și-au exprimat profunda lor îngrijorare față de 
încordarea gravă la care s-a ajuns în raportu
rile internaționale ca rezultat al manifestării 
politicii de forță și de amenințare cu forța in 
relațiile dintre state, de consolidare a zonelor și 
sferelor de influență, de amestec și intervenție 
în treburile interne ale altor state, al menținerii 
unor zone de confruntare în unele părți ale 
lumii, al cursei înarmărilor și, îndeosebi, a înar
mărilor nucleare, a lipsei de progrese în efor
turile pentru lichidarea subdezvoltării și instau
rarea noii ordini economice iriternaționale.

Cei doi președinți au evidențiat îndatorirea 
supremă care revine tuturor popoarelor, con
ducătorilor lor de a acționa cu toată hotărîrea, 
în deplină unitate, pentru a împiedica înrăută
țirea în continuare a situației internaționale, 
pentru reluarea politicii de destindere, pentru 
dezarmare și pace, respectarea suveranității na
ționale și colaborare bazată pe egalitate și echi
tate în relațiile economice internaționale.

Ei consideră că acum mai mult decît oricînd 
se impune să se manifeste spirit de inițiativă și 
să se adopte noi măsuri care să ducă la destin
dere și înțelegere internațională, la asigurarea 
condițiilor de pace pentru toate popoarele lumii, 
pentru întărirea colaborării internaționale.

Președintele României și președintele Bots- 
wanei reafirmă cu vigoare importanța deosebită 
pe care o are respectarea riguroasă în relațiile 
dintre toate statele a principiilor egalității de
pline în drepturi, independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile interne, re
nunțării la forță și amenințarea cu forța, regle
mentării tuturor conflictelor pe cale politică, 
respectării dreptului fiecărui popor de a-și alege 
liber calea dezvoltării sale economice și sociale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Q. K. J. Masire exprimă profunda lor preocu
pare și îngrijorare față de amploarea și ritmul 
fără precedent al cursei înarmărilor, afectarea 
de imense mijloace umane, materiale și finan
ciare în scopuri militare, ceea ce reprezintă o 
\_____________________________  

grea povară pentru toate popoarele și o amenin
țare permanentă la adresa păcii și securității 
mondiale.

Ei afirmă aprecierea lor că în actualele con
diții de încordare a vieții internaționale, pro- 
blema-cheie, a asigurării păcii, securității și co
laborării internaționale, o constituie adoptarea 
de hotărîri ferme care să ducă la aplicarea de 
măsuri efective și substanțiale de dezarmare, în 
primul rind de dezarmare nucleară. Astfel, se 
impune cu urgență realizarea unui acord pentru 
interzicerea amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa, urmat de alte acor
duri care să prevadă interzicerea folosirii ar
melor nucleare, încetarea producției și reducerea 
treptată a stocurilor de arme nucleare pină la 
completa lor lichidare, înghețarea și micșorarea 
cheltuielilor de înarmare; desființarea bazelor 
militare și retragerea tuturor trupelor străine 
de pe teritoriul altor, state, crearea de zone 
denuclearizate și zone ale păcii în diferite re
giuni ale lumii, desființarea blocurilor militare. 
Pe această linie, o importanță deosebită ar avea 
începerea, în cel mai scurt timp, de negocieri 
directe între statele participante la Tratatul de 
la Varșovia și țările membre ale N.A.T.O., pen
tru încheierea unui acord de înghețare a chel
tuielilor militare și inițierea de tratative pentru 
reducerea lor.

Cei doi președinți consideră că prin măsuri 
substanțiale de dezarmare s-ar elibera fonduri și 
resurse importante care ar putea fi folosite pen
tru dezvoltarea economico-socială a țărilor res
pective, precum și pentru susținerea eforturilor 
de progres ale țărilor in curs de dezvoltare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Q.K.J. Masire consideră că destinele păcii șl 
securității mondiale sînt strins legate de solu
ționarea problemelor dezvoltării. Lichidarea 
subdezvoltării, reducerea treptată a decalajelor 
care separă țările sărace de cele bogate și asi
gurarea condițiilor pentru dezvoltarea armo
nioasă a raporturilor dintre state în domeniile 
economic, financiar, tehnologic și științific re
prezintă una din cerințele fundamentale ale sta
bilității în lume și însănătoșirii climatului poli
tic internațional.

Profund îngrijorați de agravarea crizei econo
mice mondiale care a afectat în mod deosebit ță
rile în curs de dezvoltare, președinții celqr două 
țări și-au exprimat hotărîrea de a acționa, cu 
toată fermitatea, pentru depășirea dificultăților 
existente, pentru oprirea tendințelor de extindere 
a protecționismului, de scădere continuă a pre
țurilor materiilor prime, de creștere a poverii 
datoriei externe și a dobînzilor nejustificat de 
mari pentru credite, pentru convenirea unor 
programe speciale de ajutorare a țărilor în curs 
de dezvoltare in domeniile agriculturii, industriei, 
transporturilor și alte dornenii, asigurarea unul 
transfer substanțial de tehnologii și sprijinirea 
lor în formarea de cadre naționale, pentru re
dresarea situației economice in întreaga lume.

, Cei doi șefi de stat subliniază necesitatea in
tensificării eforturilor pentru instaurarea noii 
ordini economice internaționale, de care să be
neficieze toate statele lumii. Ei au arătat că ne
gocierile și acțiunile desfășurate pe plan inter
național în această direcție, inclusiv la recenta 
reuniune a U.N.C.T.A.D. de la Belgrad, nu au 
dat rezultate care să răspundă așteptărilor și 
cerințelor îndreptățite ale țărilor în curs de dez
voltare. In aceste condiții, președinții celor două 
țări se pronunță pentru lansarea, cit mai urgent 
posibil, a rundei de negocieri globale in cadrul 
O.N.U.

Totodată, cei doi conducători apreciază ca deo
sebit de importante extinderea și adincirea 
cooperării economice dintre țările în curs de 
dezvoltare, întărirea solidarității și unității lor 
de acțiune și se pronunță pentru organizarea 
unei conferințe la nivel înalt a țărilor in curs 
de dezvoltare care să dezbată problemele com
plexe ale subdezvoltării și edificării noii ordini 
economice internaționale, să stabilească măsuri 
concrete de colaborare intre țările in curs de 
dezvoltare, precum și o strategie comună pentru 
negocierile globale cu țările dezvoltate.

Președintele Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Botswana își exprimă 
profunda lor preocupare în legătură cu situația 
deosebit de încordată existentă în Europa ca 
urmare a acumulării pe continent a unor uriașe 
forțe militare și a unui imens arsenal de arme, 
în primul rînd nucleare. Reliefînd că ampla
sarea și dezvoltarea pe continentul european de 
noi rachete cu rază medie de acțiune amplifică 
și mai mult pericolul pentru pacea și securitatea 
Europei și a întregii lumi, cei doi președinți 
subliniază necesitatea imperioasă a opririi am
plasării de noi rachete cu rază medie de acțiune 
în Europa, a retragerii și distrugerii celor exis

tente, a înlăturării tuturor armelor nucleare de 
pe continent. In acest sens, ei consideră că tre
buie făcut totul pentru încheierea cu succes, in 
acest an, a negocierilor sovieto-americane de la 
Geneva privind rachetele cu rază medie de ac
țiune, prin convenirea unui acord care să cores
pundă intereselor și aspirațiilor popoarelor eu
ropene, ale păcii și securității pe continent și in 
lume, In cazul că nu se ajunge Ia un acord pină 
la sfîrșitul acestui an, cei doi președinți apre
ciază că este necesar să se convină aminarca am
plasării de noi rachete nucleare în Europa, cel 
puțin pînă la finele anului 1984, începutul anu
lui 1985, urmînd ca în acest răstimp să fie con
tinuate negocierile pentru a se realiza o înțele
gere. De asemenea, ei consideră că pînă la eli
berarea completă a Europei de orice fel de arme 
nucleare, ar avea o mare importanță crearea de 
zone denuclearizate pe continent, in Balcani, în 
nordul Europei și în alte părți ale ei.

Cei doi președinți salută încheierea cu rezul
tate pozitive a reuniunii de la Madrid, adoptarea 
prin consens a documentului final și realizarea 
de înțelegeri care deschid calea convocării în 
1984 a Conferinței pentru măsuri de încredere și 
dezarmare, a dezvoltării procesului de pace, 
securitate, destindere și colaborare în Europa.

Examinînd situația din Africa, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele Q.K.J. Masire 
au salutat afirmarea tot mai puternică a dorin
ței popoarelor și țărilor de pe acest continent 
de a se dezvolta liber, independent, fără nici un 
amestec din afară, de a contribui activ la solu
ționarea problemelor politice și economice ale 
omenirii. Ei subliniază necesitatea respectării 
principiilor Cartel Organizației Unității Africane 
în raporturile dintre statele africane și, îndeo
sebi, respectarea reciprocă a independenței și su
veranității naționale, integrității teritoriale, a 
neintervenției in treburile interne, a reglementă
rii pașnice a diferendelor dintre state.

Cei doi președinți subliniază rolul important 
care revine O.U.A. în lupta împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, a ra
sismului și a politicii de apartheid pe continent, 
ca și eforturile pe care le face această organiza
ție pentru soluționarea politică a stărilor con- 
flictuale și de tensiune din Africa, pentru creș
terea contribuției O.U.A. la întărirea cooperării 
economice dintre țările africane, in scopul solu
ționării problemelor cu care sînt confruntate po
poarele continentului.

Președintele României și președintele Botswa- 
nei s-au pronunțat cu fermitate pentru asigu
rarea neintirziată a accesului la independență 
al Namibiei, a dreptului poporului namibian de 
a-și alege liber calea dezvoltării viitoare, po
trivit aspirațiilor și intereselor sale legitime. Ei 
își exprimă întregul sprijin față de eforturile 
O.N.U., ale statelor africane și mișcării țărilor 
nealiniate pentru găsirea unei soluții politice 
problemei Namibiei în conformitate cu rezo
luția 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U. 
Ei au exprimat, totodată, solidaritatea militantă 
și sprijinul deplin cu lupta dreaptă a poporului 
namibian pentru libertate și independență, sub 
conducerea S.W.A.P.O.

Cei doi șefi de stat s-au pronunțat ferm pen
tru lichidarea totală și urgentă a politicii de 
apartheid, afirmind sprijinul țărilor lor pentru 
lupta poporului sud-african împotriva rasismu
lui, pentru dreptul populației majoritare la 
libertate, egalitate și progres social. Ei consi
deră că apartheidul reprezintă o serioasă ame
nințare pentru pace nu numai în zonă, ci și in 
Africa in general și în lume. Cei doi președinți 
au condamnat actele agresive ale Africii de Sud 
împotriva statelor africane independente și cer 
încetarea oricăror încălcări ale suveranității lor. 
Ei s-au pronunțat pentru respectarea strictă a 
embargoului privind livrarea de arme către re
gimul din Africa de Sud.

Președinții Nicolae Ceaușescu și Q. K. J. Ma- 
sire subliniază necesitatea reglementării pașnice, 
prin negocieri a tuturor conflictelor și proble
melor dintre state. In acest cadru, ei consideră 
că trebuie acordată toată atenția evoluției în
grijorătoare a situației din Orientul Mijlociu.

Cei doi șefi de stat exprimă deplina lor soli
daritate cu lupta dreaptă a poporului palesti
nian sub conducerea Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, unicul său reprezentant legi
tim, și consideră că soluționarea problemei pa
lestiniene este de însemnătate fundamentală 
pentru reglementarea situației din zonă. Ei sub
liniază că pentru realizarea unei păci globale, 
juste și durabile, și soluționarea conflictului din 
Orientul Mijlociu este necesară retragerea Israe
lului din toate teritoriile arabe ocupate in 1967, 
recunoașterea dreptului poporului palestinian la 
autodeterminare, inclusiv la constituirea unui 

stat independent propriu, asigurarea integrită
ții, independenței și suveranității tuturor sta
telor din această zonă.

Apreciind preocupările pe plan internațional 
menite să găsească o soluție politică problemei 
complexe din Orientul Mijlociu, cei doi pre
ședinți se pronunță pentru organizarea unei 
conferințe internaționale, sub auspiciile O.N.U., 
cu participarea tuturor părților interesate, in
clusiv a O.E.P., precum și a altor state care pot 
contribui la soluționarea acestei probleme.

Pentru reglementarea problemelor din Liban, 
cei doi șefi de stat consideră că trebuie între
prinse de urgență măsuri pentru retragerea 
necondiționată a trupelor israeliene din această 
țară, pentru asigurarea independenței, suvera
nității naționale, integrității teritoriale,' liniștii 
și păcii Libanului, ceea ce ar influența pozitiv 
asupra ansamblului situației din Orientul 
Mijlociu.

In legătură cu războiul dintre Irak șl Iran, 
care continuă să provoace mari pierderi de vieți 
omenești și bunuri materiale și dăunează grav 
acestor țări și popoare, cei doi președinți se 
pronunță pentru încetarea imediată a ostilită
ților militare, pentru trecerea la negocieri în 
vederea reglementării problemelor dintre cele 
două state vecine, in interesul popoarelor ira
kian și iranian, al cauzei păcii și stabilității în 
zonă și iu lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Q. K. J. Masire se pronunță pentru demo
cratizarea vieții internaționale, pentru creșterea 
rolului țărilor în curs de dezvoltare, al statelor 
nealiniate, al țărilor mici și mijlocii, pentru 
întărirea și creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite în dezbaterea activă și soluțio
narea pe cale politică a problemelor din viața 
internațională, asigurarea păcii și securității in 
lume, dezvoltarea colaborării pașnice între toate 
națiunile.

Ei reliefează însemnătatea mișcării țărilor 
nealiniate în lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, pentru 
pace, securitate și independență națională, pen
tru oprirea cursei înarmărilor, dezarmare și 
făurirea unei noi ordini economice internațio
nale. <

Președinții Republicii Socialiste România și 
Republicii Botswana hotărăsc să fie intensificată 
conlucrarea dintre cele două țări pe arena inter
națională în cadrul O.N.U. și al organismelor 
sale, al „Grupului celor 77“ și al mișcării țărilor 
nealiniate, în scopul creșterii contribuției la so
luționarea justă, democratică a problemelor ma
jore ale vieții internaționale, pentru promovarea 
păcii, securității și cooperării în întreaga lume.

III

Președintele Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Botswana își exprimă 
deplina satisfacție față de rezultatele rodnice ale 
convorbirilor purtate, față de înțelegerile și ho- 
tărîrile adoptate cu prilejul vizitei, fiind încre
dințați că acestea reprezintă o valoroasă contri
buție Ia aprofundarea raporturilor de prietenie 
și conlucrare dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Botswana in interesul și spre 
binele celor două popoare prietene, al politicii 
de pace, securitate, independență națională și 
colaborare internațională.

Cei doi conducători au evidențiat rolul hotă- 
rîtor al intilnirilor și convorbirilor la nivel înalt 
pentru extinderea și aprofundarea colaborării 
bilaterale în diverse domenii de activitate, pre
cum și a conlucrării celor două țări pe plan in
ternațional. i

Președintele Republicii Botswana și membrii 
delegației au vizitat obiective economice și so- 
cial-culturale din București și provincie.

înaltul oaspete și persoanele oficiale care l-au 
însoțit in cursul vizitei in România s-au bucu
rat pretutindeni de o primire cordială, expresie 
a raporturilor de prietenie și colaborare stator
nicite între cele două țări și popoare.

In timpul vizitei, președintele Q. K. J. Masire 
a depus o coroană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

Președintele Republicii Botswana, președintele 
Partidului Democratic din Botswana, și doamna 
Masire au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășei Elena Ceaușescu invitația de a efectua 
o vizită oficială de prietenie în Republica Bots
wana. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data 
vizitei urmînd să fie stabilită ulterior, pe cale 
diplomatică. 

____________________________________________________________ y

(Urmare din pag. I)cetățeni ai Capitalei i-au salutat cu deosebită stimă, i-au aplaudat îndelung.O gardă militară a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Botswana și Republicii Socialiste România, în timp ce erau trase 21 salve*  de salut. Președinții Nicolae Ceaușescu și Quett K. J. Masire au trecut apoi în revistă garda de onoare.Șeful statului Botswana, doamna G. Masire, celelalte persoane oficiale care h însoțesc și-au luat rămas bun de la tovarășii Manea Mănescu, Lina Ciobanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ștefan Bîrlea, Miu Dobrescu, Petru Enache, Ion Ursu, de la miniștrii și celelalte persoane oficiale române prezente pe aeroport.Președintefe Nicolae ‘ Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat rămas bun de la A. M. Mogwe, ministrul afacerilor externe, M.P.K. Nwako, ministrul comerțului și industriei. F. G. Mogae, secretar permanent al președintelui Republicii, S. A. Mpuchane, ambasadorul Republicii Botswana în România, G. G. Garebamono, secretar pentru afacerile externe, de la celelalte persoane oficiale botswaneze.Pe aeroport se afla ambasadorul R.S.F. Iugoslavia in România, Milos Melovski.Oamenii muncii aflați pe aeroport au salutat cu căldură pe cei doi șefi de stat. Ei au dat glas satisfacției cu care opinia publică din țara noastră a primit rezultatele fructuoase ale convorbirilor dintre cei doi președinți, încrederii că dialogul la nivel înalt româ- no-botswanez va da un nou impuls dezvoltării relațiilor dintre cele două țări, promo

vării procesului de destindere și colaborare în întreaga lume.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Quett K. J. Masire au răspuns cu simpatie manifestărilor mulțimii.Un grup de pionieri au oferit buchete de flori celor doi șefi de stat, tovarășei Elena Ceaușescu și doamnei G. Masire.La despărțire, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Quett K. J. Masire și-au luat un călduros rămas bun. Cei doi șefi de stat și-au strins mîinile cu prietenie, s-au îmbrățișat.Cu aceeași cordialitate s-au salutat tovarășa Elena Ceaușescu și doamna G. Masire.Președintele botswanez a exprimat din nou profunde mulțumiri pentru invitația de a vizita România, pentru primirea și ospitalitatea de care s-â bucurat în țara noastră, a dat expresie satisfacției sale pentru rezultatele rodnice ale vizitei și a urat tovarășului Nicolae Ceaușescu, poporului român, succese tot mai mari, multă sănătate și fericire.La rîndul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a manifestat satisfacția pentru convorbirile și înțelegerile convenite cu prilejul vizitei șefului statului Botswana în România și a urat oaspetelui, poporului botswanez multă sănătate, fericire și noi succese în dezvoltarea multilaterală a patriei sale.La ora 11,15, aeronava cu care călătoresc înalții oaspeți a decolat, îndreptîndu-se spre Arad, unde președintele botswanez, doamna G. Masire și celelalte persoane oficiale care îi însoțesc vor avea prilejul să cunoască realizări economi- co-sociale ale oamenilor muncii din acest județ.
Președintele Ouett K.J. Masire 

a vizitat ieri întreprinderea 
de vagoane din AradVineri’ la amiază, președintele Republicii Botswana, președintele Partidului Democratic din Botswana, Quett K.J. Masire, împreună cu doamna G. Masire și persoanele oficiale care-1 însoțesc în vizita în țara noastră, au sosit în județul Arad.Președintele Botswanei este însoțit de tovarășii Petru Enache, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Emilia Sonea, vicepreședinte al M.A.N., ge- neral-locotenent Constantin Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major, de alte persoane oficiale.La sosire, pe aeroportul din Arad, oaspeții au fost întîm- pinați de Trifon Darie, prim vicepreședinte al Consiliului popular județean, de alți reprezentanți ai organelor locale ale puterii de stat. Numeroși locuitori ai orașului au făcut președintelui Botswanei o primire caldă, prietenească.în cursul după-amiezii. înaltul oaspete a vizitat întreprinderea de vagoane din localitate, cea mai mare unitate de -acest fel din țară. în fața machetei ce reprezintă actualele capacități de producție, directorul întreprinderii, ing. Vasi- le Ghișe, a dat explicații re

feritoare la profilul unității, structura producției, relevind preocupările colectivului in direcția modernizării continue a vagoanelor.Președintele Botswanei a manifestat interes față de produsele ce se execută aici, a urmărit cu atenție procedeele tehnologice utilizate. S-a remarcat marea varietate de vagoane de marfă și de călători, nivelul tehnic ridicat al dotării secțiilor de producție, gradul înalt de funcționalitate și calitatea produselor. înaltului oaspete i-au fost prezentate pe fluxul de montaj citeva dintre cele mai moderne tipuri de vagoane fabricate la Arad, dintre care multe sînt pregătite pentru export, gazdele precizînd că, în momentul de față, circa 80 la sută din întregul volum al producției este livrat unor parteneri din peste 40 de țări de pe toate continentele.Președintele Quett K. J. Masire a consemnat în cartea de onoare aprecierile sale deosebite in legătură cu realizările colectivului întreprinderii de vagoane din Arad șl i-a urat la despărțire mult succes în activitate.
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Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

DECRET
pentru

PERSONALULUI MUNCITORîn conformitate cu prevederile Programului privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului economico- financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției în acest cincinal, în anii 1983—-1984, corespunzător politicii consecvente a partidului de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii, se va efectua o nouă majorare a retribuțiilor nominale, astfel încît la încheierea acestei acțiuni, în a doua jumătate a anului 1984, retribuția reală să fie cu 5 la sută .mai mare față de anul 1980.Retribuția nominală a personalului muncitor va crește în anii 1983—1984 cu 10,4 la sută în medie pe economie, această creștere reali- zîndu-se atît prin majorarea retribuțiilor tarifare, cît și pe calea sporirii părții variabile în veniturile totale ale oamenilor muncii, care se va obține îndeosebi prin creșterea adaosului de acord, prin majorarea sporului pentru vechime neîntreruptă în a- ceeași unitate, prin mărirea cotelor de constituire a fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, precum și pentru stimularea exportului, prin mărirea cotelor de constituire a fondu
Ramura — activitatea data majorării

1. Industrie - unități subordonate
Ministerului Minelor 1.IX.1983

2. Industrie - unități subordonate 
Ministerului Petrolului 1.IX. 1983

3. Foraj și lucrări geologice 1.IX.1983

4. Industrie - unități subordonate 
Ministerului Energiei Electrice 1.IX.1983

5. Industrie - unități subordonate 
Ministerului Industriei Metalurgice 1.X. 1983

6. Industrie - unități subordonate
Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini 
(inclusiv unitățile de asistență tehnică și service) 1.XI. 1983

7. Industrie - unități subordonate
Ministerului Industriei de Mașini-Unelte, Elec
trotehnică și Electronică (inclusiv unitățile de 
asistență tehnică și service)

i

1.XI.1983

8. Industrie - unități subordonate 
Ministerului Industriei Chimice 1.XII.1983

9. Industrie — unități subordonate 
Ministerului Industriei Ușoare 1.11.1984

10. Construcții-montaj 1.11.1984

11. Industrie - unități subordonate 
Ministerului Construcțiilor Industriale 1.11.1984

12. Cercetare științifică, dezvoltare tehnologică 
și proiectare, informatică 1.11.1984

13. Industrie - unități subordonate 
Ministerului Industrializării Lemnului 
și Materialelor de Construcții 1.11.1984

14. Agricultură (inclusiv direcțiile generale agricole 
județene,și întreprinderile pentru legume 
și fructe) 1.111.1984

15. Industrie — unități subordonate
Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare 1.111.1984

16. Transporturi 1.IV.1984

17. .Telecomunicații 1.IV.1984

18. Industrie - unități subordonate
Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor 1.IV.1984

19. Silvicultură 1.V.1984

20. Economia apelor 1.V.1984

21. Industrie - unități subordonate 
Consiliului Culturii și Educației Socialiste, 
unități subordonate altor ministere și organe 
centrale, precum și unități subordonate con
siliilor populare, Uniunii Centrale a Coopera
tivelor Meșteșugărești, Uniunii Centrale a Coo
perativelor de Producție, Achiziții și Desfacere 
a Mărfurilor și altor organizații cooperatiste

I

1.V.1984

22. Gospodăria comunală, de locuințe 
și alte prestări de servicii neproductive 1.V.1984

23. Circulația mărfurilor 1. VI. 1984

24. Învățămînt 1.VII.1984

25. Ocrotirea sănătății, asistență socială, 
cultură fizică și sport 1.VII.1984

26. Cultură și artă 1.VII.1984

27. Instituții financiare și de asigurări 1.VII 1.1984

28. Administrația de Stat 1.VIII.1984

29. Uniuni, asociații 1.VIII.1984

30. Alte ramuri ale economiei 1.VIII.1984

NOTA
Anexele la decret se publică în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste 

România.

lui de premiere anuală și a fondului de premiere pentru realizări deosebite- obținute în cursul anului.în vederea aplicării prevederilor referitoare la majorarea retribuțiilor cuprinse în Programul privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului econo- mico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției în acest cincinal, precum și în Legea nr. 2/1983 cu privire la principiile de bază ale perfecționării sistemului de retribuire a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Art. 1. — (1) Începînd cu data de 1 septembrie 1983 se majorează, în mod eșalonat, retribuțiile tarifare ale tuturor categoriilor de personal muncitor, în medie cu 5,3 la sută.(2) Retribuția tarifară minimă crește de la 1 425 lei la 1 500 lei lunar, menținîndu-se raportul de 1 la '5,52 existent la data prezentului decret între retribuția minimă și retribuția maximă pe economie.
Art. 2. — Majorarea retribuțiilor tarifare pentru toate categoriile de personal se face în mod eșalonat, pe ramuri și activități, astfel :

Art. 3. — Retribuțiile tarifare pentru muncitori se majorează, în medie, cu 5,5 la sută, iar retribuțiile tarifare pe clase de retribuire pentru ' personalul operativ, personalul tehnic productiv, precum și pentru personalul de administrație, în medie, cu 5 la sută.
Art. 4. — (1) Corespunzător coeficienților de ierarhizare aprobați prin Legea nr. 2/1983 cu privire la principiile de ; bază ale perfecționării sistemului de retribuire a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii, retribuțiile tarifare ale personalului muncitor din exploatările la zi de cărbune și minereuri cu utilaje grele, de la cocsificarea cărbunilor, din activitatea de foraj, din tăbăcării și din industria sticlei se majorează, după cum urmează :a) pentru muncitorii din exploatările la zi de cărbune și minereuri care lucrează pe excavatoare cu rotor portcupe cu capacități de peste 400 mc/oră, mașini de haldat cu braț de 50 metri lungime și alte utilaje grele din aceste categorii, retribuțiile tarifare se majorează, în medie, cu 20 la sută, iar pentru maiștrii care conduc formațiile de lucru de la aceste activități retribuțiile tarifare se majorează cu circa 15 la sută. în secțiile și atelierele de producție din cadrul acestor activități, retribuțiile tarifare ale personalului tehnic de execuție vor fi mai mari c® 2 clase de retribuire, iar cele ale personalului tehnic de conducere cu o clasă, față de cele prevăzute în Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974, pentru grupa III de ramuri ;b) pentru muncitorii calificați din sectoarele de cocsificare a cărbunelui, retribuțiile tarifare se majorează, în medie, cu 15 la sută, iar pentru maiștrii din cadrul acestor sectoare, în medie, cu 10 la sută. Pentru personalul tehnic de execuție din cadrul acestor sectoare, retribuțiile tarifare vor fi mai mari cu o clasă de retribuire față de cele prevăzute de lege pentru activitatea Siderurgie A ;c) pentru muncitorii calificați de la forajul sondelor pentru țiței, gaze și cercetare geologică, puneri în producție, intervenții și reparații sonde, de la activitatea pentru creșterea factorului de recuperare a țițeiului din zăcăminte, retribuțiile tarifare se majorează, în medie, cu 18 la sută, iar pentru maiștrii din cadrul acestor activități, retribuțiile tarifare sș majorează cu circa 15 la sută. Retribuțiile tarifare ale personalului tehnic de execuție și de conducere din secțiile de producție ale acestor activități vor fi mai mari cu o clasă de retribuire față de cele prevăzute de lege ;d) pentru muncitorii calificați din tăbăcării, precum și pentru maiștrii din cadrul acestor activități, retribuțiile tarifare se majorează, în medie, cu 10,7 la sută ;e) pentru muncitorii calificați din industria sticlei și ceramicii fine, precum și pentru maiștrii din cadrul acestor activități, retribuțiile tarifare se majorează, în medie, cu 10,4 la sută.(2) Muncitorii și maiștrii de la extracția petrolului și gazelor vor fi re- tribuiți pe baza nivelului A al rețelei petrol, în loc de nivelul B, realizînd astfel o creștere totală a retribuțiilor tarifare, în medie, de 9 la sută.(3) Muncitorii care execută lucrări de betonări și injecții subterane în galerii și puțuri la obiectivele hidroenergetice, precum și maiștrii care conduc formațiile de lucru de la aceste activități vor fi retribuiți pe baza nivelului B al rețelei mine subteran, în loc de nivelul C, realizînd o creștere totală a retribuției tarifare de peste 10 la sută. Personalul tehnic de execuție de la lucrările hidroenergetice subterane va fi retribuit cu retribuțiile prevăzute de lege pentru această categorie de personal la grupa II de ramuri — activitate în subteran, pentru timpul efectiv lucrat în aceste condiții. Retribuțiile tarifare ale personalului tehnic de execuție și de conducere din grupuri de șantiere de gradul II—VI, șantiere și loturi — organizate pentru executarea obiectivelor hidroenergetice — vor fi mai mari cu o clasă de retribuire față de cele prevăzute de lege pentru grupa IV de ramuri.(4) Muncitorii care lucrează la construcția bloc-secțiilor de nave și construcția ori repararea navelor, pe cală sau la dană, în întreprinderile de construcții navale de grad special, I și II, vor fi retribuiți pe baza nivelului A0 al rețelei construcții de 

mașini, în loc de nivelul A, realizînd o creștere totală a retribuției tarifare de circa 9 la sută. Retribuțiile tarifare ale maiștrilor care conduc formații de lucru și ale personalului • tehnic de execuție de la aceste activități vor fi mai mari cu o clasă de retribuire față de cele prevăzute de lege pentru ramura construcții de mașini A0.(5) Muncitorii și maiștrii din întreprinderile mari și complexe de produse refractare — întreprinderile de produse refractare Alba-Iulia, 9 Mai- Turda, Pleașa-Ploiești, Aleșd și Ră- săritul-Brașov — care execută cărămizi și alte produse refractare cu caracteristici tehnice ridicate, vor fi retribuiți pe baza rețelei ciment, în loc de rețeaua materiale refractare, realizînd o creștere totală a retribuției tarifare de circa 14 la sută.(6) Conducătorii autobasculantelor de 50 tone și mai mari vor avea o retribuție tarifară mai mare cu 5 la sută față de cele utilizate pentru șoferii ' care conduc autobasculantele din grupa VII de autovehicule. De asemenea, conducătorii tractoarelor rutiere de 100—149 cai putere vor avea o retribuție tarifară mai mare cu 5 la sută, iar conducătorii tractoarelor rutiere de 150 cai putere și mai mari vor avea o retribuție tarifară mai măre cu 10 la sută față de cele utilizate pentru conducătorii tractoarelor rutiere de 60—99 cai putere.(7) Personalul navigant îmbarcat pe navele de 150 000 t.d.w. și mai mari va avea retribuții tarifare mai mari cu o clasă de retribuire față de cele utilizate la grupa VI de nave, în cazul personalului brevetat și cu 5 la sută mai mari ,față de cele stabilite pe grupe de funcții, în cazul personalului nebrevetat.
Art. 5. — în cadrul fiecărei ramuri și activități, începînd de la datele prevăzute la art. 2, se vor aplica retribuțiile tarifare și indemnizațiile, 'majorate, cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul decret, care modifică în mod corespunzător retribuțiile prevăzute- în anexele nr. I, IV, V, VI și VIII la Legea nr. 57/1974 și în Decretul Consiliului de Stat nr. 100/1979.
Art. 6. — (1) Majorarea retribuției se aplică, la aceeași dată, întregului personal muncitor al unei unități — întreprindere, centrală, instituție, fabrică, uzină, exploatare, șantier de construcții, fermă agricolă, centru de cercetare, de proiectare, de calcul și altele similare, inclusiv subunitățile lor — corespunzător ramurii în care se încadrează activitatea de bază a acesteia, potrivit planului național unic de dezvoltare economico-socială, indiferent de organul central sau local căruia fi este subordonată. Pentru personalul secțiilor, laboratoarelor sau altor subunități constituite independent, subordonate direct unor ministere, altor organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare județene sau al municipiului București, majorarea retribuției se face la data prevăzută pentru ramura în care se încadrează activitatea acestor subunități.(2) La combinatele (întreprinderile) siderurgice, metalurgice și chimice, majorarea retribuției se aplică la a- ceeași dată pentru toate unitățile componente ale acestora.(3) La unitățile cu profil mixt majorarea se aplică întregului personal odată cu ramura în care se încadrează, potrivit planului național unic, activitatea preponderentă a acestora, în raport cu numărul personalului. La unitățile de cercetare, proiectare și producție, la care activitatea de producție este preponderentă, majorarea retribuției se aplică, numai pentru această activitate, odată cu ramura în care se încadrează. în celelalte situații majorarea se aplică și pentru personalul din activitatea de producție la data stabilită pentru unitățile de cercetare și proiectare.(4) Retribuțiile personalului din direcțiile de drumuri și poduri ale Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor și direcțiile județene de drumuri, din întreprinderile de construcții, reparații și administrație loca ti vă, precum și din unitățile de construcții și vînzare a locuințelor, se majorează la data stabilită pentru ramura construcții-montaj.(5) La întreprinderile de comerț exterior specializate pentru executarea de lucrări în străinătate majo-. rarea retribuției se aplică la data stabilită pentru ramura al cărui profil corespunde lucrărilor executate.(6) Retribuțiile personalului unităților industriale din sectorul special 

se majorează la datele stabilite pentru întreprinderile cu profil similar subordonate ministerelor coordonatoare de ramură, iar în cazul celorlalte unități, economice, la datele prevăzute pentru ramura de care aparțin.(7) Personalul din creșe, grădinițe, din serviciile medico-sanitare, din școlile profesionale, școlile de maiștri și de la cursurile de calificare, precum și personalul care desfășoară activitate în unitățile de învățămînt sau de asigurare a sănătății populației, retribuit, de unități aparținînd altor ramuri, beneficiază de majorarea retribuției odată cu personalul , din ramura învățămînt sau ocrotirea sănătății, după caz.
Art. 7 (1) — începînd de la datele prevăzute la art. 2, personalul muncitor va beneficia de sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate în cotele majorate aprobate prin Legea nr. 2/1983.(2) Pentru cadrele didactice, sporul de vechime ce se acordă în prezent potrivit legii, va fi cuprins în continuare în retribuția tarifară.(3) Pentru a se asigura majorarea sporului de vechime în aceeași proporție cu cea prevăzută pentru personalul din celelalte ramuri și activități, odată cu majorarea retribuției tarifare se acordă cadrelor didactice și un spor de vechime în învățămînt, necuprins în retribuția tarifară, în cotele procentuale stabilite pe tranșe de vechime potrivit anexei nr. 2.
Art. 8 (1) — Constituirea și repartizarea fondului de participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, a fondului de premiere pentru realizări deosebite obținute de personalul din unitățile economice, a premiilor pentru 1 economii de materii prime și materiale, precum și a fondului de premiere anuală pentru personalul muncitor din instituțiile social-culturale, din aparatul ministerelor și celorlalte organe centrale și locale și din celelalte instituții de stat se fac, începînd cu data de 1 septembrie 1983, în condițiile prevăzute în anexa nr. 3.(2) Sumele ce se acordă individual că participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor sau ca premii se aprobă, în condițiile prevăzute de lege, de consiliul oamenilor muncii. Pentru persoanele din conducerea unității aceste sume se aprobă de organul de conducere colectivă al organului ierarhic superior.(3) Sumele ce se acordă individual personalului muncitor din unitățile economice, sub formă de participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, stimularea suplimentară pentru participarea la realizarea producției pentru export, premii în cursul anului pentru realizări deosebite sau alte categorii de premii și stimulente sînt neplafonate, în condițiile îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan ce revin întreprinderii sau fabricii cu gestiune economică, la indicatorii privind producția fizică, producția destinată exportului sau planul de export, producția-marfă vîndută și încasată, producția netă și cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă.(4) Sumele de care poate beneficia personalul de conducere și de administrație, ca participare la beneficii sau premii, se stabilesc cel mult în aceeași proporție cu media pe care o reprezintă sumele acordate, din fiecare din aceste fonduri, celorlalte categorii de personal din unitate. Proporția se determină față de retribuția tarifară și indemnizația de conducere. în cazul premiilor care se acordă în cursul anului, nedepășirea proporției medii se urmărește trimestrial, cumulat de la începutul anului.
Art. 9. (1) — Retribuțiile tarifare majorate potrivit prezentului decret nu afectează drepturile de alocație de stat pentru copii și chiriile pentru locuințe, stabilite în condițiile legii pînă la data majorării retribuției.(2) Contribuția lunară pentru copiii din creșe și grădinițe, în perioada 1 septembrie 1983 — 31 august 
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1984, precum și bursele elevilor și studenților pentru anul școlar 1983—1984 se stabilesc luîndu-se în considerare retribuțiile tarifare ori pensiile, nemajorate, ale părinților sau susținătorilor legali.Art. 10. — Persoanele care au beneficiat de compensații pentru majorarea prețurilor la produsele agroali- mentare, la energia electrică, termică, gaze naturale și alți combustibili, potrivit prevederilor Decretelor Consiliului de Stat nr. 46/1982 și nr. 240/1982 și care, ca urmare a majorării retribuției, vor avea retribuții tarifare mai mari de 4 000 lei vor primi în continuare compensațiile de • care au beneficiat pînă la data majorării retribuției. Pentru toate categoriile de personal muncitor, compensațiile prevăzute de Decretul Consiliului de Stat nr. 46/1982 se acordă în raport cu timpul lucrat, precum și pentru perioadele în care se află în concediu legal de odihnă, concediu medical, urmează o formă de școlarizare în vederea formării sau ridicării calificării profesionale, ori este scos din producție în vederea îndeplinirii unor obligații cetățenești sau obștești.
Art. 11 (1) — Începînd cu data de 1 septembrie 1983 sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeași^ unitate și sporul de vechime în învățămînt se includ în baza de calcul a pensiei pentru toate pensiile ce se vor stabili după această dată. Contribuția pentru pensia suplimentară se va reține și pentru sporul de vechime neîntreruptă în aceeași unitate, precum și pentru sporul de vechime în învățămînt.(2) Pensiile prevăzute în cuantum fix de Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială se vor calcula și după data de 1 septembrie 1983, pînă la majorarea pensiilor, în cuantumul stabilit pînă la data prezentului decret.(3) Compensațiile pentru majorarea prețurilor la produsele agroali- mentare și la energia electrică, termică, gaze naturale și alți combustibili se vor acorda și persoanelor ce se vor pensiona după data de 1 septembrie 1983, în cuantumul prevăzut de Decretele Consiliului de Stat nr. 46/1982 și nr. 240/1982, în raport cu nivelul pensiei stabilite.
Art. 12. — Consiliul de Miniștri, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, va întocmi programe de măsuri pentru mobilizarea tuturor colectivelor de oameni ai muncii, din întreprinderi și centrale ca, odată cu majorarea retribuțiilor, să asigure creșterea suplimentară a producției și productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție și de circulație, generalizarea formei de retribuire în acord și acord global, sporirea eficienței întregii activități economice, astfel încît să se realizeze o corelare corespunzătoare între fondurile alocate suplimentar pentru majorarea retribuțiilor și creșterea volumului producției, precum și recuperarea cheltuielilor determinate de creșterea retribuțiilor.
Art. 13 (1) — Ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor prezenta Comitetului de Stat al Pla-.' nificării și Ministerului Finanțelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret, propuneri de modificare a indicatorilor economici și financiari pe anul 1983.(2) Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Finanțelor vor face propuneri de adaptare a indicatorilor din planul național unic de dezvoltare economico-socială și a volumului bugetului de stat pe anul 1983, 'Ba., urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.
Art. 14. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul decret.
Art. 15. — Pe data de 1 septembrie 1983 se abrogă Decretul Consiliului de Stat nr. 210/1977 cu privire la majorarea pensiilor, cu modificările și completările ulterioare.
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încheierea lucrărilor Plenarei Consiliului Național al Agriculturii, —- - - - - HOTĂRÎREA- - - - - - - - - - -

Vineri s-au încheiat, în Capitală, lucrările plenarei lărgite a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, care a analizat. în spiritul indicațiilor și sarcinilor de o deosebită importanță cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. rostită la ședința comună a Consiliului Național al Agriculturii și a Consfătuirii cu activul din industrie și investiții, rezultatele obținute în acest an la culturile cerealiere păioase, a desprins concluzii practice pentru perfecționarea acțivității imediate și a celei viitoare și >a stabilit măsurile necesare menite să asigure desfășurarea în cele mai bune condiții a campaniei de strîngere a recoltei și de însă- mînțări din această toamnă.Plenara a dezbătut, de asemenea, modul cum se acționează în vederea transpunerii în viață a programului național pentru asigurarea unor producții sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv al pămîntului, mai buna organizare și folosire. în mod unitar, a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a tării, realizarea lucrărilor de extindere a irigațiilor, de .desecări și combatere a eroziunii solului, program care stabilește căile și măsurile de dezvoltare și modernizare a agriculturii, ramură ce trebuie să-și sporească substanțial aportul la progresul general al tării, la continua ridicare a nivelului de trai al întregului popor.La lucrările plenarei, care s-au desfășurat în plen și pe grupe de județe. au luat parte tovarășii Emil Bobu. Miu Dobrescu, Petru Enache, Nicolae Giosan, Richard Winter, Gheorghe Stoica.în afara membrilor Consiliului Național, au participat primi-secretari și secretarii cu problemele muncii de partid în agricultură ai comitetelor județene de partid, directori generali și directorii cu producția vegetală, directorii trusturilor S.M.A. și I.A.S. de la direcțiile generale județene pentru agricultură și industrie alimentară, directorii întreprinderilor județene de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, ai unor institute și stațiuni de cercetare din agriculțură, șefii colectivelor de proiectare pe județe pentru lucrările de irigații, desecări și combatere a eroziunii solului. Au luat parte, de asemenea, cadre cu munci de răspundere din organele componente ale Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, din alte ministere și instituții centrale, activiști ai C.C. al P.C.R., ai organizațiilor de masă și obștești, lucrători din presă și radioteleviziune.în dezbateri au fost abordate pe larg problemele de stringentă actualitate legate de realizarea obiectivelor de creștere a producției agricole stabilite de Congresul al XII-lea și Copferința Națională., ale. partidului.. Participanții au subliniat in mod unanim că succesele obținute.în agricultură în anii cincinalului actual;'

ca dealtfel în întreaga perioadă care a trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R., constituie o puternică și strălucită dovadă a justeței politicii agrare a partidului, politică elaborată din inițiativa și sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se regăsește cu pregnanță preocuparea pentru continua dotare a acestei ramuri de bază a economiei naționale cu mijloace tehnice avansate, organizarea pe baze științifice a producției și a muncii, asigurarea cadrelor de specialiști și perfecționarea profesională continuă a forței de muncă.Vorbitorii au dat o înaltă apreciere contribuției hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea acestui sector de importanță vitală al economiei naționale, subliniind că orientările, programele speciale de creștere a producției vegetale și animale, precum și Programul național privind realizarea unor producții agricole sigure și stabile sînt expresia concepției revoluționare a secretarului general al partidului de ridicare a agriculturii românești la un înalt nivel de randament productiv și eficiență economică.Referindu-se la modul în care s-au realizat prevederile planului pe anul 1983 la culturile cerealiere păioase, cei ce au luat cuvîntul au arătat că, deși în unele județe condițiile climatice nu au fost favorabile, colectivele unităților agricole care au muncit cu răspundere și pasiune, care au respectat cp strictețe tehnologiile și au folosit eficient baza tehnico-materială, îndeosebi pămîn- tul, au obținut producții mari, de- monstrînd elocvent că agricultura noastră socialistă are un potențial ridicat. In același timp, vorbitorii au arătat, în spirit critic și autocritic, că, în unele unități, cadrele de conducere, specialiștii nu au acționat cu fermitate pentru aplicarea tehnologiilor avansate, pentru organizarea superioară a producției, fapt ce se reflectă în producțiile diminuate care s-au obținut. în acest context, s-a menționat că sînt unități în care s-a efectuat cu întîrziere pregătirea .terenului, nu s-a supravegheat cu toată răspunderea realizarea însă- mînțării culturilor de toamnă la timp și la nivelul calitativ cerut de normele tehnologice, ceea ce s-a răs- frînt' asupra densității plantelor și, în final, asupra producției, nu s-a organizat temeinic strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei.Analizînd cu exigență rezultatele obținute la culturile de păioase, cei' ce au luat cuvîntul au arătat că se impune cu necesitate ca în campania agricolă de toamnă să se acționeze cu hotărîre la toate nivelurile, de la ferme pînă la minister, pentru întronarea unei discipline riguroase în executarea tuturor lucrărilor de care depinde recolta anului viitor, în același timp, s-a arătat că anul acesta condițiile climatice au determinat ajungerea mai devreme la maturitate a culturilor de toamnă, fapt ce impune utilizarea cu maximă eficiență a tuturor mijloacelor mecanice, a tuturor forțelor de la sate în vederea strîngbrii recoltei îhtr-uîi timp cît mai. scurt și fără pierderi.

Gospodăririi ApelorPornind de la realitatea că pămîn- tul este principalul mijloc de producție din agricultură, vorbitorii au subliniat necesitatea imperioasă a .-.folosirii integrale și raționale a acestuia, a ridicării potențialului său productiv prin aplicarea unor lucrări complexe de îmbunătățiri funciare, fundamentate științific. în acest sens, au fost stabilite măsuri pentru îmbunătățirea activității de proiectare, elaborare a studiilor și documentațiilor tehnico-economice de execuție a lucrărilor de îmbunătățiri funciare.Criticînd, totodată, rămînerile în urmă înregistrate pe șantierele unor sisteme de irigații și îmbunătățiri funciare, vorbitorii au arătat că se impun măsuri ferme pentru recuperarea restanțelor și punerea în funcțiune, la termenele prevăzute, a acestor importante amenajări.De asemenea, au fost luate în dezbatere principalele probleme privind producerea semințelor și a materialului săditor, pe’ baza programului stabilit pentru perioada 1984—1986, astfel încît să se asigure din producția internă întregul necesar, precum și un fond de rezervă, insistîndu-se asupra cerinței de a se crea noi soiuri și hibrizi cu un ridicat potențial biologic și productiv — factor determinant al realizării recoltelor sigure și stabile. S-a menționat că, deși în toamna trecută s-au realizat progrese însemnate față de anii pre- cedenți, totuși, în acest domeniu există încă unele deficiențe ce trebuie eliminate grabnic, că este necesar ca unitățile specializate,- de cercetare științifică și producție, să creeze material biologic cu înalta calități productive solicitat de marea producție.Participanții la dezbateri au arătat, totodată, că au fost stabilite măsuri pentru realizarea sarcinilor din zootehnie, un accent deosebit punîn- du-se pe strîngerea și depozitarea furajelor, pe asigurarea unor condiții optime de iernare a animalelor. De asemenea, au fost subliniate sarcinile ce revin lucrătorilor din legumicultura, pomicultură și viticultură pentru strîngerea întregii producții horticole, care să asigure necesarul de consum al populației, în conformitate cu prevederile programului de autoconducere și auto- aprovizionare teritorială.Conștienți de răspunderea pe care 
o poartă în realizarea importantelor și complexelor sarcini ce revin agriculturii, participanții la dezbateri s-au angajat, în numele tuturor oamenilor muncii de la sate, să acționeze cu fermitate pentru transpunerea în practică a prețioaselor indicații și orientări cuprinse în cuvinta- rea tovarășului Nicolae Ceaușescu, să muncească cu avînt patriotic și dăruire exemplară pentru creșterea continuă a producțiilor agricole, ele; ment determinant al înfăptuirii noii revoluții agrare — cerință esențială a strategiei dezvoltării generale a patriei, statuată de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român.în încheierea lucrărilor, plenara lărgită a Consiliului Național al A- griculturii, Industriei Alimentare, ' Silviculturii și Gospodăririi Apelor a adoptat o hotărîre.

Plenarei Consiliului National al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor

încheierea lucrărilor Consfătuirii cu cadrele din industrie
si investițiiVineri s-au încheiat, în Capitală, lucrările Consfătuirii cu activul din industrie și investiții.Participanții la dezbateri au dat o . înaltă apreciere cuvîntării pe care) tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit-o la ședința comună a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și; Gospodăririi Apelor și a Consfătuirii cu activul din industrie și investiții, subliniind că ea evidențiază încă o dată. în mod strălucit, rolul determinant al conducătorului partidului, și statului nostru în elaborarea și înfăptuirea planurilor de dezvoltare economico-socială a țării, în stabilirea direcțiilor principale de acțiune pentru sporirea și modernizarea continuă a producției în toate sectoarele industriei, pentru ridicarea permanentă a eficientei economice, pen- > tru creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor.La lucrări au participat membrii și membrii supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, primii secretari și secretarii cu problemele economice ai comitetelor județene și ai Comitetului municipal București ale P.C.R., cadre de conducere din economie.în lumina exigentelor formulate de secretarul general al partidului, cei care au luat cuvintul au făcut o a- naliză cuprinzătoare a activității desfășurate in industrie și in domeniul investițiilor, relevînd că rezultatele dobindlte in acest an ilustrează justețea politicii partidului, forța economiei noastre socialiste, voința tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, de a transpune neabătut în viață orientările, indicațiile și sarcinile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a înfăp- tui exemplar hotărîrile stabilite , de Congresul al XII-lea șl Conferința Națională ale partidului, care asigură înaintarea fermă a țării pe calea socialismului și comunismului. în a- cest sens, au fost evidențiate succesele înregistrate in realizarea planului în industrie, a programului de punere in funcțiune a noilor capacități și a producției destinate exportului. S-a apreciat, pe baza acestor realizări, că există toate condițiile ca pină la sfirșitul anului să se îndeplinească și chiar să se depășească sarcina trasată de secretarul general al partidului de a se obține, în 1983, o producție industrială suplimentară de peste 12 miliarde lei.S-a relevat, totodată, că rezultatele pe cele opt luni ale anului nu sînt pe măsura posibilităților pe care le oferă înzestrarea tehnică a industriei noastre, nu se situează la nivelul cerințelor complexe ale economiei naționale. Au fost, astfel, semnalate o serie de lipsuri și neajunsuri manifestate în unele unități industriale in organizarea producției și a muncii, in folosirea eficientă a mașinilor și instalațiilor, în respectarea termenelor de punere în funcțiune a unor importante obiective, care au influențat negativ realizarea unor indicatori de plan, și în primul rind a producției fizice la toate sortimentele, creînd greutăți în asigurarea cu materii prime și materiale a unor ramuri economice, precum și a fondu

lui de marfă pentru export, în îndeplinirea programului de investiții.în același timp, a fost criticată preocuparea insuficientă a conducerilor unor ministere, centrale și întreprinderi, precum și a unor organe locale de partid pentru soluționarea operativă a problemelor care au apărut în cursul execuției planului,'în cuvîntul lor, vorbitorii au menționat că atît pe plan central, cît și pe plan local au fost stabilite măsuri pentru lichidarea neîntîrziată a deficiențelor existente, pentru recuperarea integrală a restanțelor, pentru îmbunătățirea întregii activități.Participanții au arătat că în momentul de față o atenție deosebită este acordată realizării, la nivelul prevederilor de plan, a sarcinilor în domeniul materiilor prime și energetice. Ei au subliniat că, potrivit indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, vor acționa cu toată răspunderea pentru recuperarea rămînerilor în urmă ' și realizarea planului la producția de cărbune, petrol și energie electrică, prin folosirea deplină a utilajelor din dotare, efectuarea Ia timp a reparațiilor capitale, prin încadra- . rea strictă în normele și normativele de consum, asigurarea forței de muncă, întărirea ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate.A fost relevată, de asemenea, preocuparea susținută pentru realizarea planului de asimilări în industria metalurgică și a construcțiilor de mașini, pentru fabricarea utilajelor, instalațiilor și agregatelor prevăzute în programele prioritare ale economiei naționale, în vederea punerii în funcțiune la termen a obiectivelor de investiții și onorării tuturor obligațiilor pentru piața externă.în legătură cu sarcinile deosebite care revin industriei chimice, vorbitorii au subliniat că au fost luate măsurile necesare pentru realizarea ritmică a programelor de fabricație stabilite, un accent deosebit punîn- du-se pe realizarea producției destinate exportului, pe creșterea volumului sortimentelor de prelucrare avansată și reducerea ponderii celor energointensive.S-a arătat că măsuri ferme au fost luate și în celelalte sectoare ale economiei naționale, pentru îndeplinirea în bune condiții a planului, pentru creșterea productivității muncii, pentru ridicarea calității și nivelului tehnic al producției, care, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. constituie o problemă esențială în această etapă.Analizîndu-se modul în care se desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor industriale, s-a relevat că eforturile sînt îndreptate în direcția recuperării nerealizărilor și asigurării punerii în funcțiune la termenele planificate a tuturor o- biectivelor, aceasta avînd o importantă hotărîtoare pentru realizarea sarcinilor economice pe 1983 și pentru buna pregătire a planului pe 1984. Totodată, au fost reliefate preocupările pentru desfășurarea ritmică a lucrărilor pe șantierele de locuințe.Problema exportului s-a 6ituat, de Asemenea. în centrul dezbaterilor, subliniindu-se că în acest domeniu s-au luat măsuri hotărîte pentru

respectarea termenelor de fabricație și livrare, a condițiilor de calitate, pentru intensificarea acțiunilor de contractare pe 1984. S-a apreciat că sînt condiții pentru a asigura realizarea unui export la nivelul cerințelor pieței mondiale din .toate punctele de vedere, pentru o bună valorificare a produselor românești peste hotare, pentru reducerea continuă a importului.Totodată, au fost înfățișate acțiunile care se întreprind în domeniul asigurării bazei materiale a producției și exportului, relevîndu-se. între altele, preocuparea pentru respectarea strictă a normelor de consum, în vederea gospodăririi judicioase a resurselor de materii prime și energie.în cadrul dezbaterilor a fost reliefat interesul ce se manifestă în fiecare unitate economică pentru buna pregătire a planului pe 1984, subliniindu-se că sînt create premisele pentru o bună demarare a execuției sarcinilor pe anul viitor.Vorbitorii au subliniat profunda satisfacție cu care cei ce lucrează în industrie și în domeniul investițiilor au primit recentele măsuri de creștere a veniturilor oamenilor muncii, văzînd în ele o nouă și elocventă expresie a grijii statornice a partidului, a secretarului său general, pentru sporirea continuă a bunăstării poporului. Ei au arătat că aceste importante măsuri constituie un puternic factor mobilizator pentru o activitate productivă mai rodnică, de înaltă calitate și eficiență.în încheierea dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim vice- prim-ministru al guvernului, și Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care au arătat că, potrivit orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se impune ca organele și organizațiile de partid, ministerele, centralele industriale, întreprinderile să acționeze cu toată răspunderea, într-o strînsă conlucrare, pentru realizarea producției fizice în gama sortimentală prevăzută, pentru dezvoltarea bazei de materii prime și energetice a țării, pentru îndeplinirea planului la toți indicatorii, pentru înfăptuirea integrală a programului de investiții, pentru sporirea exportului și reducerea importurilor. A fost subliniată, de asemenea, necesitatea întăririi, la toate nivelurile, a controlului operativ și permanent pentru a se asigura îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor economice pe 1983 și pregătirea temeinică a producției anului viitor.însuflețiți de îndemnurile secretarului general al partidului, participanții la consfătuire s-au angajat, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din industrie și din domeniul investițiilor, să acționeze cu energie și abnegație pentru dezvoltarea și modernizarea continuă a economiei naționale, realizarea unei noi calități a muncii și a vieții, pentru înfăptuirea exemplară a ho- tărîrilor adoptate de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului.

Consiliul Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, întrunit în ședință plenară lărgită în zilele de 8—9 septembrie 1983, dă o înaltă apreciere și iși însușește pe deplin analiza magistrală, orientările și concluziile formulate de secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, in cuvîntarea rostită în deschiderea lucrărilor ședinței comune a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor și a Consfătuirii cu activul din industrie și investiții, cu privire la activitatea desfășurată in agricultură în perioada care a trecut din acest an, la sarcinilex ce revin tuturor lucrătorilor ogoarelor în strîngerea la timp și fără pierderi a recoltelor din această toamnă și în buna pregătire a noului an agricol, in mobilizarea mai intensă a marilor rezerve de sporire a producției de care dispune această ramură de bază a economiei naționale.în lumina orientărilor și indicațiilor tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, plenara a analizat activitatea desfășurată și rezultatele obținute la cerealele păioase în 1983, programul de asigurare a semințelor și materialului săditor pentru toate culturile în perioada 1983—1985, stadiul realizării planului de irigații, desecări și combatere a eroziunii solului pe anul în curs, pregătirea și desfășurarea în cele mai bune condiții a campaniei de recoltare, a însămînță- rilor și celorlalte lucrări agricole din toamna acestui an și a stabilit măsuri tehnice și organizatorice pentru realizarea programelor adoptate de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului privind înfăptuirea noii revoluții agrare în România.Exprimînd simțămintele maselor de oameni ai muncii pe care îi reprezintă, plenara dă o înaltă apreciere activității neobosite și contribuției hotăritoar'e a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea neabătută, etapă cu etapă, a politicii partidului șl statului nostru de înflorire multilaterală a patriei. Și de această dată, participanții la plenară exprimă tovarășului Nicolae Ceaușescu profunda lor recunoștință, cele mai vii sentimente de dragoste și aleasă prețuire pentru grija statornică pe care o poartă agriculturii, creșterii .aportului acestei ramuri de bază Ja dezvoltarea întregii economii naționale, la ridicarea bunăstării generale a poporului.
IPlenara a dezbătut activitatea desfășurată și rezultatele obținute la cerealele păioase în anul1983 și a stabilit, pe această bază, măsurile ce trebuie luate pentru realizarea de producții superioare la aceste culturi în 1984, acțiunile ce vor fi întreprinse pentru desfășurarea corespunzătoare a campaniei de recoltare și însă- mînțare din toamna acestui an. Plenara însărcinează Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Academia de științe agricole și silvice, celelalte organe centrale și locale din componența sa să acționeze cu toată fermitatea pentru realizarea în cele mai bune condiții a măsurilor stabilite.în legătură cu activitatea desfășurată și rezultatele înregistrate la cerealele păioase. plenara apreciază producțiile bune obținute de multe unități agricole de stat și cooperatiste, cu toate condițiile climatice grele din acest an. Aceste rezultate demonstrează forța și capacitatea agriculturii noastre socialiste de a depăși orice greutăți și de a realiza recolte care să asigure buna aprovizionare a populației. Ele sînt rezultatul dezvoltării și modernizării bazei tehnico-materiale. ca urmare a grijii permanente a partidului și statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a faptului că suprafețele amenajate pentru irigații au crescut la aproape 2,4 milioane hectare, respectiv de 10 ori față de anul 1965. a muncii temeinice, pline de răspundere a colectivelor acestor unități, care au lucrat bine pămîntul, respectind tehnologiile stabilite.Totodată, plenara apreciază că recoltele obținute nu se situează la nivelul potențialului real al agriculturii noastre socialiste. în unele unități s-au manifestat o serie de deficiente în organizarea producției. în folosirea mijloacelor mecanice din dotare, a pămîntului și forței de muncă, în executarea lucrărilor agricole ; producția de orz și grîu putea fi mai mare chiar în condițiile acestui an, dacă în toate unitățile s-ar fi acționat cu mai mult spirit de răspundere. cu mai multă conștiinciozitate profesională, într-un climat de ordine și disciplină.Trăgînd toate învățămintele din experiența anului agricol 1982—1983, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, organele agricole județene, consiliile unice agroindustriale, conducerile unităților agricole de producție vor lua măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor care au dus la diminuarea recoltei de grîu și orz, pentru crearea condițiilor necesare realizării în1984 a unor producții la nivelul planului, al potențialului agriculturii noastre socialiste.Acum, cînd sîntem în preajma începerii însă- mînțărilor de toamnă, vor fi intensificate eforturile pentru asigurarea în cel mai scurt timp a întregii cantități de sămînță din verigi superioare și soiuri care au dat cele mai bune rezultate în condițiile specifice fiecărei zone și unități. pentru pregătirea corespunzătoare a acesteia.La toate nivelurile se va acționa cu răspundere sporită pentru ca în zonele de deal și munte însămînțările din toamna acestui an să se încheie pînă la 1 octombrie, iar în zonele de șes pînă la 10 octombrie. 'Puternica bază tehnico-materială de care dispune agricultura dă posibilitatea înfăptuirii în cele mai bune condiții a acestui obiectiv. Iată de ce în aceste zile hotărîtoare pentru recolta viitoare se va acționa pentru executarea în ritm susținut a arăturilor. a tuturor lucrărilor de pregătire a patului germinațiv pe suprafețele destinate însă- mînțărilor de toamnă, cu respectarea strictă a normelor tehnologice stabilite.în lumina indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al

partidului, vor fi luate toate măsurile de ordin tehnic și organizatoric pentru ca în fiecare unitate. pe fiecare solă să se asigure semănatul de cea. mai bună calitate și să se respecte cu strictețe normele de densitate a plantelor stabilite prin lege. în acest scop, o atenție deosebită se va acorda instruirii temeinice a mecanizatorilor, a tuturor celor ce participă la executarea lucrărilor de pregătire a terenului și semănat.Condițiile climatice din acest an au condus la maturizarea mai timpurie a culturilor de toamnă, la începerea în devans a recoltărilor. Dispunem de posibilități reale pentru a încheia mai repede strînsul recoltei și. ca urmare, pentru a evita pierderile de producție și a elibera mai devreme terenul. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, organele lor teritoriale, consiliile unice agroindustriale și unitățile de producție vor întreprinde măsuri deosebite pentru ca. folosindu-se din plin aceste condiții favorabile, recoltarea, transportul și depozitarea produselor să decurgă cît mai operativ, în ritmurile stabilite, să se încadreze cu strictețe în programul campaniei de toamnă.Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid se va asigura participarea la recoltat a cooperatorilor, mecanizatorilor, personalului tehnico-administrativ, a întregii forțe de muncă de la sate, precum și a elevilor, studenților si altor categorii de oameni ai muncii. Totodată, in spiritul indicațiilor conducerii partidului, pe întreaga durată a campaniei se va acorda o atenție deosebită bunei folosiri a tractoarelor, combinelor, autocamioanelor, a tuturor mijloacelor mecanice din dotare în conformitate cu normele organizatorice și tehnice stabilite, ur- mărindu-se eliminarea oricărei deplasări în gol și a utilizării lor sub capacitatea de lucru, reducerea la maximum a consumului de carburanți și lubrifianti.Pentru satisfacerea necesităților de consum ale populației potrivit prevederilor programului de autoaprovizionare teritorială. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, organele agricole teritoriale. Departamentul pentru contractarea, achiziționarea și păstrarea produselor agricole vor acționa cu maximă răspundere, sprijinind efectiv unitățile de producție să-și onoreze obligațiile contractuale de livrare a produselor către fondul de stat.Concomitent cu strîngerea și depozitarea operativă și fără pierderi a recoltei, se va acționa pentru efectuarea arăturilor adinei de toamnă, a lucrărilor de scarificare. afînare adîncă a terenurilor, eliminare a băltirilor, administrare a amendamentelor și fertilizare cu îngrășăminte organice și chimice, pe toate suprafețele, în scopul obținerii unor producții superioare la culturile ce vor fi insămînțate în primăvara anului 1984.în zootehnie se va acționa cu toată hotărîrea pentru realizarea efectivelor și a producțiilor de carne, lapte și ouă stabilite prin plan, precum și pentru pregătirea temeinică a iernatului animalelor, asigurîndu-se în acest scop strîngerea și conservarea tuturor resurselor vegetale care pot fi folosite în furajarea animalelor, precum și încheierea acțiunii de modernizare a tuturor adăposturilor.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, organele lor județene vor subordona înfăptuirii sarcinilor mari și complexe din campania agricolă de toamnă întreaga muncă organizatorică și tehnică. în centrul preocupărilor vor îi situate organizarea exemplară a activității în toate unitățile și formațiile de muncă, întărirea ordinii și disciplinei, dezvoltarea spiritului de muncă revoluționar, a răspunderii personale și colective față de realizarea planului, începînd de la Ministerul Agriculturii, de la celelalte organe agricole centrale, pină la cele județene, la unitățile de producție și formațiile de muncă.Fiecare cadru de conducere din agricultură, fiecare specialist va acționa pentru respectarea neabătut^ a tehnologiilor stabilite, pentru soluționarea operativă a tuturor problemelor care se ivesc în procesul de producție.Să se facă_ totul pentru ca recolta anului 1983 să fie strînsă la timp și fără pierderi, iar producția anului viitor să fie pregătită în cele mai bune condiții,
IIPlenara aprobă „Programul de producere a semințelor și materialului săditor in România in perioada 1984—1985“, elaborat pe baza orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. Evidențiind rolul deosebit al semințelor cu potențial biologic ridicat, precum și unele rezultate obținute in producerea acestora, consiliul apreciază, totodată, că realizările în acest domeniu nu sînt pe măsura necesităților și posibilităților agriculturii noastre socialiste, nu reflectă capacitatea reală a unităților de cercetare și producție.Pornind de la cerințele tot mai mari de cereale. plante tehnice, legume, fructe și alte produse vegetale. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Academia de științe agricole șt silvice, institutele, stațiunile și unitățile specializate în producerea semințelor vor lua toate măsurile organizatorice și tehnice în vederea înfăptuirii, pînă în anul 1985, a programului de producere a semințelor și materialului săditor, astfel încît în fiecare an să se asigure toate cantitățile de care are nevoie agricultura noastră, precum și o rezervă de cel puțin 40 la sută din necesarul anual.O atenție deosebită se va acorda realizării unor semințe de grîu, orz, floarea-soarelui, soia, in. fasole, cartofi și legume cu calități superioare.Pentru îmbunătățirea structurii soiurilor și hibrizilor se va intensifica activitatea de ameliorare a potențialului de producție, a rezistenței la dăunători și la factori nefavorabili de mediu, a calității și a pretabilității la mecanizarea lucrărilor. Totodată, se va acționa energic pentru generalizarea rapidă în unitățile agricole de producție a celor mai valoroase soiuri și hibrizi.

precum și a tehnologiilor care să asigure obținerea unor recolte mari și stabile.
IIIPlenara aprobă concluziile și sarcinile rezultate din analiza cu privire la realizarea planului de irigații, desecări și combatere a eroziunii solului pe perioada ianuarie — august 1983 și acțiunile ce trebuie întreprinse în continuare • pentru îndeplinirea planului pe întregul an, a obiectivelor și sarcinilor cuprinse in Programul național adoptat de plenara C.C. al P.C.R. și sesiunea Marii Adunări Naționale din iunie 1983.Consiliul Național exprimă și cu acest prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, cele mai vii mulțumiri pentru contribuția determinantă la inițierea și elaborarea acestui program de importanță națională, pentru sprijinul statornic acordat agriculturii, materializat și în dotarea suplimentară cu utilaje de mare capacitate, care vor contribui la înfăptuirea programului.Plenara consideră ca deosebit de importantă măsura inițiată de conducerea partidului de a se constitui, la nivel național și județean, precum și în cadrul fiecărei localități, comandamente care să conducă efectiv întreaga activitate de realizare a sarcinilor privind creșterea potențialului productiv al pămîntului, buna organizare și folosire a acestuia. Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea comandamentului național constituie garanția transpunerii neabătute în viață a tot ceea ce s-a înscris în program,Apreciindu-se activitatea depusă pe numeroase șantiere de hidroameliorații în primele 8 luni ale anului, în cadrul dezbaterilor a fost pusă în evidentă necesitatea sporirii eforturilor in vederea îndeplinirii integrale a planului in domeniul amenajărilor pentru irigații, lucrărilor de desecare și combatere a eroziunii solului.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Consiliul Național al Apelor vor întări munca de îndrumare și control în unitățile subordonate, urmărind intensificarea ritmului de lucru pe șantiere, recuperarea răminerilor in urmă și realizarea planului la toate obiectivele de îmbunătățiri funciare. Se vor lua măsuri ferme pentru creșterea substanțială a indicelui de folosire a parcului de utilaje terasiere de construcții, prin efectuarea la timp și de calitate a reparațiilor,, precum și pentru asigurarea condițiilor de depanare operativă pe șantiere. Vor fi întreprinse, de asemenea, măsuri de pregătire a unui număr corespunzător de mecanici și muncitori pentru întregul parc din dotare,' asigurîndu-se folosirea în două schimburi a utilajelor de mare randament.în același timp, Consiliul Național și consiliile județene ale agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor, conducerile unităților, sub îndrumarea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid și cu sprijinul comandamentelor județene, municipale, orășenești și comunale își vor intensifica eforturile pentru mobilizarea generală a forțelor satului la realizarea programului de îmbunătățiri funciare potrivit sarcinilor prevăzute in planurile anuale. Așa cum a stabilit conducerea partidului, se vor organiza brigăzi sper ciale din rîndul cooperatorilor, al altor categorii ale populației, care să lucreze pe bază de programe concrete la realizarea volumului de lucrări prevăzut pe fiecare județ și localitate, pe fiecare șantier de irigații, desecări și combatere a eroziunii solului.Se va. acționa cu răspundere sporită pentru executarea în condiții de calitate corespunzătoare a întregului volum de îmbunătățiri funciare stabilit.Pentru organele centrale și locale din componența Consiliului Național va constitui, de asemenea, o preocupare importantă pregătirea temeinică a planului pe 1984, prin asigurarea la timp a studiilor și documentațiilor tehnico-economice și de execuție, buna organizare a șantierelor, asigurarea tuturor condițiilor necesare îndeplinirii sarcinilor prevăzute pentru anul următor, precum și în perspectivă. Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid vor fi întreprinse toate măsurile pentru ca această acțiune de interes național prin amploarea și însemnătatea ei să se desfășoare într-un climat de răspundere și exigență, de ordine și disciplină în muncă.O atenție deosebită se va acorda urgentării transpunerii în viață a programului de amenajare complexă a Deltei Dunării, aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Pornind de la prevederile programului, de la indicațiile date de secretarul generâl al parti; dului cu prilejul recentelor vizite de lucru în județul Tulcea, plenara însărcinează Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, toți factorii din componența Consiliului Național să acționeze cu fermitate pentru realizarea acestui grandios program, care va asigura valorificarea deplină a bogatelor resurse ale Deltei, înnoirea structurală, pe toate planurile — economic, social-cultural și turistic — a acestei zone.Participanții la plenara Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, exprimîndu-și adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului și statului nostru, elaborată sub conducerea și cu contribuția decisivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. se angajează să facă totul pentru transpunerea neabătută In viață a programelor și măsurilor adoptate de conducerea partidului și statului, a sarcinilor și indicațiilor reieșite din cuvîntarea secretarului1' general al partidului.Plenara adresează tuturor oamenilor muncii din agricultură, industria alimentară, silvicultură și din domeniul gospodăririi apelor chemarea înflăcărată ca, urmînd strălucitul exemplu de dinamism, pasiune și cutezanță revoluționară pe care ni-1 dă permanent secretarul general al partidului, să acționeze cu răspundere și angajare deplină pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului privind dezvoltarea agriculturii, a programului de înflorire multilaterală a patriei — Republica 'Socialistă România.

Pe șantierul termocentralei pe șisturi bituminoase de la Anina
Foto : Edmund H6fer

MUREȘ : 
în construcție 

noi microhidrocentralePreocupați de punerea în valoare a tuturor resurselor energetice de care dispune județul,, constructorii și energeticienii mureșeni au pus în funcțiune microhidrocentra- la de la Sovata. Noua microhidro- centrală, a cărei putere instalată este de 395 kW, a fost racordată la sistemul energetic național. De remarcat că, în ultimii ani, pe rîu- rile Gurghiu, Secuieul, Iuhod și Lă- pușna au fost puse în funcțiune nu mai puțin de 17 microhidrocentrale a căror putere instalată însumează 2 789 kW. Au început și lucrările de amenajare a microhidro- centralelor de la Isbiceu, Cîmpu Cetății, Iod și Ilva Mare, care vor face ca plusul de energie livrat la finele acestui an sistemului energetic național să crească cu încă 1 350 kW. Puterea instalată a mi- crohidrocentralelor ce urmează a fi construite în următorii doi ani pe apele de munte ale județului Mureș va însuma 2 580 kW. (Gheorghe Giurgiu, corespondentul „Scînteii").
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația parlamentară din Republica Tunisiană

FI

(Urmare din pag. I)dezvoltarea economico-socială a patriei. El a elogiat personalitatea președintelui României, activitatea sa neobosită dedicată prosperității țării, întăririi păcii, colaborării si înțelegerii între națiuni.în cadrul întrevederii s-a exprimat satisfacția față de evoluția ascendentă a relațiilor româno-tunisiene — pe plan politic, economic, cultural și în alte sfere de activitate —■ și a fost exprimată dorința de a dezvolta și mai mult aceste raporturi în viitor, precum și de a întări conlucrarea pe plan internațional. în acest context a fost evidențiată contribuția pe care parlamentele și parlamentarii celor două țări pot să o aducă la intensificarea colaborării româno-tunisiene atît pe plan bilateral, cit și în promovarea unor relații noi bazate pe egalitate și echitate în viata internațională.
încheierea lucrărilor 

celui de-al 29-lea simpozion 
internațional de macromoleculeVineri s-au încheiat în Capitală lucrările celui de-al 29-lea simpozion internațional de macromolecule— manifestare desfășurată sub auspiciile Uniunii Internaționale de Chimie Pură și Aplicată — I.U.P.A.C.Prin numărul mare de participant!— peste 430 oameni de știință din 38 de țări și 700 din România, prin valoroasele comunicări științifice prezentate, prin fructuosul schimb de opinii, reuniunea de la București se înscrie ca o contribuție de seamă la progresul chimiei, al științei în general.Pe parcursul celor cinci zile de dezbateri, numeroși oameni de știință de peste hotare au evidențiat faptul că realizările remarcabile obținute de colegii lor români în domeniul cercetării, ingineriei tehnologice și proiectării oferă posibilități pentru o largă conlucrare în diverse domenii ale chimiei. în. folosul reciproc. Ei au subliniat aportul deosebit al tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu la dezvoltarea chimiei, la. promovarea științei, în general, menționînd că știința românească se bucură în prezent de un prestigiu tot mai mare în lume. în același timp, numeroși oameni de știință de peste hotare, participant! la simpozion, au subliniat înalta ținută științifică și valoare practică a comunicării tovarășei Elena Ceaușescu— „Sisteme bloc copolimerice cu rețele diluate" prezentată în plen în prima zi a lucrărilor ca și a celorlalte lucrări ale . sale prezentate în cădrul unor secțiuni.■■ Participanții au exprimat convingerea că simpozionul internațional de la București va servi la stringc- rea și dezvoltarea în continuare a legăturilor de prietenie și colaborare dintre oamenii de știință din diferite țări ale globului, va stimula apor

tul lor în lupta pentru asigurarea securității, păcii, progresului și înțelegerii între națiuni.Luînd cuvintul' în cadrul ședinței de închidere a lucrărilor simpozionului, prof. C. H. Bamford, președintele Diviziei de macromolecule a I.U.P.A.C., a spus : „Am ajuns la

(Urmare din pag. I)Și cu acest prilej a fost subliniată sarcina majoră stabilită de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului privind dezvoltarea bazei energe
tice și de materii prime a eco
nomiei. Este limpede că numai realizînd integral planul la producția de cărbune, petrol și energie putem asigura independența energetică a țării și realizarea unei mai bune aprovizionări cu materii prime din resursele interne. în acest sens, în industria minieră și a petrolului, în energetică trebuie să se acționeze cu înaltă răspundere și spirit organizatoric pentru sporirea zi de zi a producției prin mai buna organizare a lucrului și întărirea disciplinei în muncă, folosirea deplină a capacităților de producție și a timpului de muncă, pentru lichidarea restanțelor și realizarea integrală a planului pe acest an.

PLANUL DE EXPORT — ÎN
DEPLINIT RITMIC, ÎN CONDI
ȚII DE BUNA CALITATE ! O sarcină prioritară care revine fiecărui colectiv de întreprindere este aceea de a realiza zi de zi, lună de lună producția destinată exportului. Nu mai pot fi admise nici un fel de justificări pentru rămînerile în urmă în acest domeniu 1 Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, aceste ne- realizări au la bază. în primul rînd, proasta organizare, lipsa de răspundere, Încercarea de a face producție cit mai simplă. în cele patru luni care au rămas pînă la sfirșitul anului. în toate sectoarele economice. ministerele, celelalte organe centrale, comitetele județene de partid și organizațiile de partid din fiecare întreprindere trebuie să situeze în prim-planul activității lor onorarea la termen și chiar în devans a tuturor contractelor încheiate la export. Pentru fiecare om al muncii constituie o sarcină de mare răspundere, o înaltă îndatorire patriotică realizarea de produse de bună calitate, cu un înalt grad de tehnicitate, cu o fiabilitate tot mai ridicată, contribuind. pe această cale la creșterea competitivității produselor românești pe piața externă.

TOATE INVESTIȚIILE PLANI
FICATE — ÎN FUNCȚIUNE LA 
TERMEN ! — iată o altă sarcină de mare importanță subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. După cum este cunoscut, avem de finalizat, in răstimpul- care a mai rămas pînă la sfirșitul anului, numeroase capacități noi de producție in industria chimică, metalurgică, industria construcțiilor de mașini, în ramura energiei electrice, în industria bunurilor de larg consum, cărora li se adaugă și o serie de restanțe din lu

A

A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri în probleme actuale ale politicii internaționale. Apreciindu-se că situația mondială este deosebit de încordată, s-a subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru reluarea și continuarea politicii de destindere și respect al independenței naționale, pentru reglementarea pe cale politică, prin tratative, a tuturor problemelor litigioase exiștente în diferite zone ale globului, pentru eliminarea forței și amenințării cu forța din relațiile interstatale. A fost reliefată însemnătatea intensificării luptei popoarelor, a tuturor statelor, pentru stăvilirea cursei înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmare nucleară, pentru crearea de zone denucleari- zate pe continent și în alte regiuni ale lumii, pentru reducerea cheltuielilor militare și realizarea unui echilibru militar la un nivel cit mai scăzut.

sfîrșitul acestei reuniuni și doresc in primul rind să mulțumesc doamnei academician Elena Ceaușescu și guvernului român pentru organizarea acestei întilniri extrem de reușite. Doresc, de asemenea, să exprim gratitudinea noastră doamnei Elena Ceaușescu, pentru mesajul ce ni l-a adresat în ședința de deschidere a simpozionului. Sintem recunoscători organizatorilor pentru programul științific foarte echilibrat asigurat simpozionului, program care a corespuns pe deplin cerințelor I.U.P.A.C., făcînd astfel ca acest eveniment științific din domeniul macromolecu- lelor să fie și cel mai reușit, să fie deosebit de eficient pentru progresul științei macromoleculelor în întreaga lume".Luînd cuvintul, prof. Ion Ursu, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a arătat că are deosebita onoare de a transmite din partea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu calde felicitări participan- tilor pentru reușita celui de-al 29-lea simpozion de macromolecule și cele mai bune urări de succes în activitatea viitoare a Uniunii Internaționale de Chimie Pură și Aplicată. Dincolo de beneficiul științific considerabil al acestei întruniri — a spus vorbitorul — contactele stabilite și dezvoltate cu acest prilej întregesc în ’ mod armonios imaginea noastră, a tuturor participanț.ilor asupra telurilor și. spiritului ce animă activitatea I.U.P.A.C. Apreciem în mod deosebit această activitate dedicată progresului chimiei.. priorităților, lur mii contemporane in domeniile energiei, materiilor prime, resurselor naturale. sănătății și altele, făuririi unui viitor mai bun pentru toți oamenii de pe planeta noastră.Vorbitorul a mulțumit- oaspeților de peste hotare, tuturor parțicipan- ților pentru valoroasa contribuție pe care au adus-o, în cadrul simpozionului. la mai buna cunoaștere reciprocă, la dezvoltarea cooperării dintre oamenii de știință în folosul progresului și păcii., (Agerpres)
MUNCĂ EXEMPLAR ORGANIZATĂnile precedente. Or, este absolut necesar ca marile eforturile materiale și financiare pe care le face societatea noastră pentru realizarea noilor investiții să . dea roade cit mai bune și cit mai repede cu putință. Fiecare specialist și lucrător din acest domeniu trebuie să înțeleagă limpede, că de înfăptuirea exempla

ră a programului de investiții de
pinde, in mare măsură, realizarea 
integrală a sarcinilor de plan din 
acest an hotărîtor al cincinalului 
și mai cu seamă a celor din anul 
1984.Esențiale sînt în acest scop, așa cum a indicat la recenta ședință comună secretarul general al partidului, mai buna organizare a lucră
rilor, concentrarea și mobilizarea 
eforturilor tuturor celor care participă la realizarea investițiilor pentru accelerarea, prin toate mijloacele, a ritmului de construcții și montaj. Pentru fiecare județ s-a stabilit cu exactitate ce mai este de realizat pînă la sfîrșitul anului. Important este acum ca ministerele, 
comitetele județene de partid, con
siliile populare, întreprinderile de 
construcții și beneficiarii să urmă
rească zilnic modul cum se reali
zează noile capacități de producție, să conlucreze activ și nemijlocit, cu înalt spirit de răspundere. în vederea soluționării neintîrziate a tuturor problemelor.

STRÎNGEREA LA TIMP $1 
FĂRĂ PIERDERI A RECOLTEI, 
EXECUTAREA IN BUNE CON
DIȚII A INSAMINȚARILOR DE 
TOAMNA. Un 10c central în cu- vîntarea rostită de secretarul general al partidului l-au ocupat problemele agriculturii. Cu aceeași consecvență ca și pină acum, secretarul general al partidului a conturat cîteva din direcțiile fundamentale de acțiune. Sarcina cea mai importantă și urgentă ce revine în această perioadă oamenilor muncii din agricultură, tuturor locuitorilor de la sate este de a acționa cu toate forțele pentru strîn- 
gerea Ia timp și fără pierderi a re
coltei, pentru depozitarea acesteia 
in bune condiții, precum și pentru 
realizarea fondului de stat la produsele agricole. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, avem posibilitatea să obținem în această toamnă o recoltă bună la toate culturile, și îndeosebi la porumb, unde se poate realiza o producție chiar, mai mare decît cea planificată. Iată de ce, pretutindeni trebuie să se asigure o mobilizare generală a tuturor forțelor din agricultură. a tuturor locuitorilor de Ia sate, iar acolo unde este nevoie chiar și de la orașe, pentru strîn- gerea la timp a recoltei, pentru buna desfășurare a tuturor lucrărilor agricole. fO altă direcție în care trebuie să se acționeze cu cea mai mare răs

Referitor la evoluția situației din Orientul Mijlociu a fost evidențiată importanța amplificării acțiunilor politice și diplomatice pentru realizarea unei reglementări globale, juste și durabile a problemelor din zonă, pentru instaurarea unei păci trainice bazate pe retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, pe recunoașterea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, inclusiv» a dreptului său la crearea unui stat propriu independent, pe garantarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a tuturor statelor din zonă.S-a evidențiat, totodată, necesitatea de a se acționa cu mai multă hotă- rîre în vederea lichidării subdezvoltării, a decalajelor existente in i lume, edificării unei noi ordini economice mondiale, care să asigure tuturor statelor posibilități egale de dezvoltare, de progres economic și social.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
TELEGRAMĂPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, a primit din partea primului ministru al Republicii Singapore, Lee Kuan Yew, o telegramă în care se exprimă aprecieri și sincere mulțumiri pentru mesajul de felicitare trimis cu ocazia Zilei naționale a acestei țări, precum și aceleași calde sentimente.

Cronica zileiCu prilejul vizitei în țara noastră a delegației parlamentare din Republica Tunisiană, condusă de Mahmoud' Messaadi, președintele Camerei Deputaților, Mohamed El Mokhtar Zannad, ambasadorul Republicii Tunisiene la București, a oferit vineri o recepție.Au participat Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Margareta Hausser, secretar al Marii Adunări Naționale, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, de- putați, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice, și membri ai corpului diplomatic.
★La Ministerul Afacerilor Externe a avut loc vineri semnarea convenției între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind efectuarea călătoriilor reciproce ale cetățenilor.La semnare au participat Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, și reprezentanți ai Ministerului de Interne.Au fost prezenți E. M. Tiăjelni- kov, ambasadorul Uniunii Sovietice Ia București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 9 SEPTEMBRIE 1983EXTRAGEREA I : 34 36 52 28 16 6 29 55 15.EXTRAGEREA A II-A : 86 60 80 33 8 88 45 5 76.

pundere în agricultură o repre
zintă executarea în perioada opti
mă și in cele mai bune condiții a 
însămințărilor de toamnă. Ținind seama de termenele stabilite pentru începerea acestor lucrări, pornind de la experiența acestui an, cind s-a demonstrat încă o dată că acolo unde s-a insămînțat la timp, unde s-au făcut arături adinei și s-au asigurat densitățile necesare au fost obținute in condiții de secetă producții bune de cereale pă- ioase, secretarul general al partidului a atras foarte serios atenția că trebuie' Să se treacă imediat la pregătirea terenului, iar în zonele de deal și de munte să se înceapă semănatul orzului, pentru ca pînă la 10 octombrie să poată fi încheiate însămînțările de toamnă pe întreaga țară. Subliniind răspunderile ce revin conducerilor și specialiștilor din unitățile agricole în actuala campanie de însămînțări, secretarul general al partidului a cerut să fie luate măsuri hotărîte pentru a nu se admite nici un fel de abatere de la normele agrotehnice; nici la lucrările de arături, nici la însămînțări, cu deosebire în ce privește asigurarea unei densități optime de plante la hectar.

ÎNALTA EFICIENTA ÎN ÎN
TREAGA ACTIVITATE ECONO
MICA ! Creșterea accentuată a eficienței economice constituie unul din obiectivele fundamentale ale actualei etape de dezvoltare intensivă a economiei naționale. în care factorii calitativi au un rol primordial. în acest sens, secretarul general al partidului a subliniat din nou necesitatea ca în fiecare între
prindere, în fiecare sector de activi
tate să se acorde o mult mai mare 
atenție creșterii substanțiale a pro
ductivității muncii, punîndu-se accentul pe extinderea mecanizării șl automatizării producției, pe organizarea superioară a muncii și a fluxurilor de producție, pe folosirea cu înalt randament a mijloacelor de producție aflate în dotarea fiecărei întreprinderi, pe ridicarea nivelului de pregătire profesională a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor.Cu aceeași stăruință și răspundere trebuie să se acționeze în fie
care întreprindere pentru reducerea 
mai substanțială a cheltuielilor de 
producție și, îndeosebi, a celor ma
teriale. în acest scop, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sînt necesare măsuri hotărîte 
pentru încadrarea strictă in nor
mele de consum, pentru a se 
găsi noi posibilități în vederea re
ducerii consumurilor materiale și 
energetice, recuperării și valorifi
cării tuturor resurselor materiale refolosibile, aceasta fiind o condiție esențială nu numai pentru creșterea eficienței economice, ci și pentru a se asigura o bună aprovizionare tehnico-mâterială a tuturor întreprinderilor.

MESAJE UE PESTE HOTARE CO PBILHBl 
MABIISABBATOBINATIBNALE ft ROMÂNIEI

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporului gabonez, al partidului său, precum și al meu personal, cele mai vii șl calde felicitări.Doresc ca legăturile de prietenie și strînsă cooperare care există între țările noastre să se dezvolte tot mai mult in viitor spre binele celor două popoare.Vă transmit urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate poporului român.Cu cea mai înaltă considerație,
EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

Tovarășului ATHOS FAVA
Secretar general al Partidului Comunist din ArgentinaIn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, vă adresez calde felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de secretar general al Partidului Comunist din Argentina și urări de noi succese in realizarea hotăririlor congresului partidului.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Argentina se vor dezvolta in continuare spre binele popoarelor noastre, al cauzei socialismului, păcii și securității in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu fericitul prilej al celei de-a 39-a aniversări a-Zilei naționale a României, în numele meu personal, al Consiliului Popular de Salvare, al guvernului și poporului liberian, transmit Excelenței Voastre și prin dumneavoastră guvernului și harnicului popor al marii dumneavoastră țări salutări frățești și felicitări cordiale.Exprim dorința fierbinte de a conlucra pentru întărirea raporturilor cordiale și armonioase care există în mod atît de fericit între guvernele și popoarele noastre, pentru identificarea de noi domenii de cooperare, contribuind astfel pe mai departe la ridicarea demnității umane, la pacea și securitatea mondială, precum și la o mai bună înțelegere internațională.Mă folosesc de acest prilej pentru a ura Excelenței Voastre multă sănătate, viață îndelungată și fericire.Fie ca bravul popor al țării dumneavoastră să continue să se bucure de binefacerile păcii, unității, prosperității și solidarității sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă.Cu asigurarea celor mai înalte considerații și stime.Al dumneavoastră sincer,

SAMUEL K. DOE
Comandant suprem, 

Președintele Consiliului Popular de Salvare, 
Șeful statului Republica Liberia

Domnului MASASHI ISHIBASHI
Președintele Partidului Socialist din JaponiaCu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Partidului Socialist din Japonia am plăcerea să vă adresez calde felicitări și urări de succes in activitatea de înaltă răspundere ce v-a fost încredințată de partid.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist din Japonia, bazate pe stimă, încredere și respect reciproc, vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesul celor două partide, al popoarelor român și japonez, al cauzei păcii, destinderii, securității și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaExprimînd via noastră recunoștință pentru amabilul mesaj pe care Excelența Voastră a binevoit a ni-1 transmite cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii San Marino, vă mulțumim și vă asigurăm, la rindul nostru, de dorința de dezvoltare fructuoasă a relațiilor prietenești bilaterale.Adresăm calde urări de pace și prosperitate poporului român prieten și de fericire personală Excelenței Voastre.

ADRIANO REFF1
MASSIMO ROBERTO ROSSINI

Căpitani regenți
ai Republicii San Marino

Încheierea lucrărilor Reuniuni regionale 
europene consacrate Anului Internațional 

al Tineretului (A.I.T.)Vineri, 9 septembrie a.c„ s-au încheiat, la Costinești, lucrările Reuniunii regionale europene consacrate Anului International al Tineretului (A.I.T.), care va fi marcat în 1985 sub deviza „Participare, dezvoltare, pace".în ultima zi a lucrărilor, plenara reuniunii a adoptat prin consens un cuprinzător Program concret european de măsuri și activități ce urmează a fi întreprinse înaintea și în timpul A.I.T. Acest program se constituie într-o strategie, cu obiective apropiate și de perspectivă, de natură să contribuie la identificarea și soluționarea problemelor fundamentale care preocupă astăzi tînăra generație de pe continentul nostru și la valorificarea potențialului său creator. în program este accentuată necesitatea asigurării drepturilor fundamentale ale tinerilor la muncă, la învătămînt, la formare și calificare. Statele sînt chemate, totodată, să acorde întreaga; atenție educării tinerei generații în spiritul înaltelor idealuri de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare. Se evidențiază necesitatea participării active a tineretului la lupta pentru pace, dezarmare, destindere, cooperare, progres economic și social, la dezvoltarea unor raporturi de prietenie între națiuni.La propunerea României, reuniunea europeană a adoptat, prin consens, un ansamblu de recomandări, suplimentare, menite să asigure transpunerea în viață a Programului regional consacrat A.I.T. în reco

în mod deosebit a accentuat în cuvintarea sa ^tovarășul Nicolae Ceaușescu cerința ca — în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari — oamenii muncii să 
acționeze cu toată răspunderea 
pentru ca fiecare sector, fiecare 
produs, fiecare leu investit sau 
cheltuit să dea maximum de efi
ciență.Și cu acest prilej secretarul ge- • neral al partidului a relevat LE
GĂTURA NEMIJLOCITA ©CARE 
EXISTA ÎNTRE DEZVOLTAREA 
ECONOMIEI ȘI RIDICAREA CON
TINUA A BUNĂSTĂRII MATERI- , 
ALE ȘI SPIRITUALE A POPORU
LUI. Sint cunoscute, în acest sens, măsurile stabilite recent de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind trecerea la majorarea retribuției, la aplicarea în toate sectoarele a acordului global, la perfecționarea mecanismului economie și întărirea autoconducerii și autogestiunii economico-financia- re. Astfel, încă de la 1 septembrie, minerii, petroliștii, geologii, energe- ticienii beneficiază de mărirea retribuției — potrivit prevederilor 
Decretului Consiliului de Stat pen
tru majorarea retribuției personalu
lui muncitor, pe care îl publicăm în ziarul de azi — iar în lunile următoare se va trece la creșterea retribuției și a altor categorii, astfel ca pînă la 1 august 1984 să se încheie pe întreaga țară acțiunea de majorare a retribuției personalului muncitor.Totodată, o importantă deosebită are măsura privind generalizarea, 
de la 1 octombrie, a acordului 
global, pe baza principiilor și în condițiile stabilite, legind mai strîns veniturile tuturor oamenilor muncii de producția realizată. Trebuie să se înțeleagă bine, arăta secretarul general al partidului, că 
nimeni nu poate primi retribuție 
dacă nu se realizează planul de pro
ducție, că nimeni nu poate primi re
tribuție fără muncă, aceasta însem- 
nînd aplicarea fermă a principiului 
socialist : fiecăruia după cantitatea 
și calitatea muncii depuse.Sarcinile care stau în fata colectivelor de oameni ai muncii, a organelor și organizațiilor de partid, în lumina recentei cuvîntflri a secretarului general al partidului, sint deosebit de complexe și de o mare importanță pentru realizarea planului pe acest an și pe întregul cincinal, pentru perfecționarea întregii activități economice. Ac- tionînd ferm în spiritul orientărilor și exigentelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți oamenii muncii din patria noastră sînt chemați să muncească zi de zi cu dăruire și abnegație, să dea dovadă de înaltă răspundere și spirit revoluționar, înfăptuind neabătut programul de dezvoltare economică și socială a patriei. 

mandări se relevă însemnătatea punerii în aplicare a prevederilor referitoare la tînăra generație, cuprinse în Documentul final, recent adoptat, al reuniunii de la Madrid a reprezentanților statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa. Se adresează, de asemenea, un apel secretarului general al O.N.U. de a depune toate eforturile pentru realizarea integrală a măsurilor convenite pentru pregătirea și marcarea A.I.T., precum și în legătură cu elaborarea unor linii directoare pentru acțiuni de perspectivă, la nivel național, regional și internațional, în domeniuj tineretului.Printr-o rezoluție specială propusă, în numele tuturor participan- ților, de reprezentantul Austriei, reuniunea a exprimat profunda sa gratitudine președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru Mesajul- ce i-a fost adresat, iar poporului român, calde, mulțumiri pentru ospitalitatea și condițiile deosebite create în vederea bunei desfășurări a reuniunii. în semn de omagiu pentru contribuția tării noastre la promovarea cooperării internaționale in domeniul tineretului s-a decis, prin consens, ca documentul adoptat de reuniune să fie intitulat oficial „Programul european concret de la Costinești cu- prinzînd măsuri și activități ce urmează a fi întreprinse înaintea și în timpul Anului Internațional al Tineretului". (Agerpres)
t V

PROGRAMUL 1
11.00 Telex
11,05 Din marea carte a patriei
il,30 Agenda școlii
11.40 Să cînte copiii
11,55 Stop-cadru pe mapamond
12.10 Ora de muzică
13,00 La sfîrșit de săptămînă (I) (partial 

color)
17,00 Telesport
18.50 Reportaj * *83.

• întoarcerea din iad : FAVORIT 
(45 Si 70) — 9: ti.îs; 13,30: 15,45: (8:
20.15, EXCELSIOR (65 49 4’5) — 9: 11.15;

. 13,30; 15,45; 18; 20,15, VICTORIA
(16 28 79) — 10; 12: 14; 16: 18; 20.
O Buletin de București : BUZEȘTI 
(50 43 58) - 15.30: 17,30: 10,30.
• Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,16: 20.

' 0 B.D. la munte și la mare : CIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11.15; 13.30 : 15,45: 
18: 20.
0 Nea Mărin miliardar : MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15: 13,30: 1.5.45: 18;
20.15, GRIVIȚA (17 0B 38) — 9: 11,30: 
15,4’5: 13; 20, BUCUREȘTI <13 61 34) - 
9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 20,15,
• Haiducii Iui Șaptecai : LIRA 
(317171) — 15,30; 18; 20. la grădină
— 20,15.
0 Mult mai de preț e iubirea : VII
TORUL (11 48 03) — 15.30: 17.30: 19.30.
• La căpătui liniei : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17.15: 19,30.
O Cariera mea strălucită : STUDIO 
(59 53 15) — 10: 12; 14; 16; 18; 20.
• Viraj periculos: FLACĂRA (20 33 40)
— 15; 17.15; 19,30.
• Melodii la Costinești : PACEA 
(60 30 85) — 15.30; 17,30; 19,30.
• Ancheta â stabilit: SCALA (11 03 72)
— 0; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11: 13,15: 15,30: 
17.45: 20.

19.10 Săptămînă politică
10,25 Serial științific (color). Spre anul 

2000
10.45 1001 de seri
20,00 Telejurnal (partial color)
20,20 La sfîrșit de săptămînă (II) (par

țial color).
2-1,00 Film serial (color). „Roțile". Episo

dul 3
21.45 Varietăți... varietăți
22.40 Telejurnal (parțial color) 0 Sport
22.50 Invitații televiziunii — emisiune 

muzical-distractivă

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,20 Ecran de vacantă : „Arabela". 

Episodul 11
20.50 Toamna se numără varietățile 
22,00 Portret componistic
22,40 Telejurnal G Sport
22.50 Bună seara, fete ! bună seara, 

băieți I

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 10 septembrie, ora 21 — 13 
septembrie, ora 21. In țară : Vremea 
va fi schimbătoare, cu cerul variabil. 
Innorări mai accentuate se vor produce 
în vestul și nordul țării, unde vor că
dea ploi locale, care vor âvea și carac
ter. de averse. In rest, ploile vor fi 
izolate. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, predominînd din sectorul ves
tic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 6 și 16 grade, iar cele ma
xime între 16 și 26 de grade, local mai 
ridicate. Ceață slabă dimineața.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
duci — 19,30; (sala Atelier) ; Idolul și 
Ion Anapoda — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Mîrîiala — 20.
© Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19.30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal Ia 
Boema — 19,30; (grădina Bat'lștei) : 
Funcționarul de la Domenii — 20.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec 
— 18.30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cîntărețul tristeții sale — 18.30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, !n 
Parcul Titan) : Tigrul purpuriu că- 
ruia-i plăceau clătitele — 18.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele Guvernului Republicii Orientale a Uruguayului șl al meu personal, am onoarea să mă adresez Excelentei Voastre cu scopul de a vă exprima mulțumirile mele sincere și deosebite pentru amabilele urări primite din partea dumneavoastră cu ocazia sărbătoririi unei noi aniversări a independentei naționale.în același timp, vă reînnoiesc sentimentele mele de cea mai înaltă și distinsă considerație și folosesc ocazia pentru a adresa urări de prosperitate țării prietene și de fericire personală Excelenței Voastre.

General-locotenent GREGORIO C. ALVAREZ
Președintele Republicii Orientale a Uruguayului

Conferința internațională de matematicăLa Bușteni s-au încheiat lucrările Conferinței internaționale de matematică cu tema „Metode moderne in teoria algebrelor de operatori", organizată de Departamentul de matematică al Institutului Național pentru Creație Științifică și Tehnică.Au participat cei mai renumit! specialiști în domeniu din Belgia, Canada, Danemarca, Elveția, Finlanda, Republica Federală Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, Norvegia, Statele Unite ale Americii, Republica Populară Ungară, Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România.Teoria algebrelor de operatori a apărut Cu o jumătate de secol in urmă și s-a dezvoltat puternic în ultimii ani sub impulsul conexiunilor cu domenii moderne ale matematicii, ca topologia și teoria ergodică, precum și cu cercetări recente în fi
• SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
Azi, penultima etapă, cea mai greaUrmărind această frumoasă întrecere. din mașina presei, înscrisă în caravana -multicoloră ce-i însoțește pe sportivi, ne convingem, etapă de etapă, cit de inspirată a fost ideea reluării celei mai mari și mai importante curse a ciclismului românesc. în toate cele șase etape de pînă acum, publicul a creat adevărate momente de sărbătoare la plecarea si sosirea cicliștilor sau chiar la simpla trecere a acestora prin sate și orașe. Craiova,’ Calafatul, Băile Her- culane. Caransebeșul, Hunedoara. Deva. Sibiul și. acum. Făgărașul și Brașovul, fiecare din aceste orașe a punctat în ceea ce se numește clasamentul pentru cea mai bună organizare (clasament neoficial, dar care va desemna totuși pe câștigătorul premiului special, oferit de Federația română de ciclism organizatorilor).Cicliștii se dovedesc și ei la înălțimea interesului și simpatiei cu care sînt intîmpinați. Vineri, în etapa a 6-a (Sibiu — Brașov : 138 km)r au pornit parcă mai potoliți, rulînd în pluton compact cale de 100 km, deși traseul cuprinde două sprinturi (Făgăraș și Codlea) și trei cățărări (Hula Bradului, Perșani și Vlădeni).

FOTBAL: AstăziAstăzi se desfășoară meciurile etapei a treia a campionatului diviziei A de fotbal, după următorul program : F.C, Argeș — Steaua ; Jiul — Dunărea C.S.U, Galați; F. C. Bihor — Sportul studențesc; F. C. Baia Mare
cinema 

zica teoretică, mecanica cuantică, in- teracția radiațiilor cu substanță.Timp de 10 zile, participantii au dezbătut principalele rezultate obținute in domeniu pe plan mondial și au analizat direcțiile ulterioare de dezvoltare.S-a subliniat contribuția deosebită pe cate o aduce la dezvoltarea teoriei algebrelor de operatori școala românească reprezentată de puternicul colectiv de cercetare din Departamental de matematică al INCREST, condus de tovarășa doctor Zoia Ceaușescu.La închiderea lucrărilor a participat tovarășul prof. Ion Ursu, prim- vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință. șî Tehnologie, care a transmis pârticipanților cuvintul de salut al conducerii C.N.Ș.T. și al Academiei Republicii Socialiste România. (Agertpres)

După ce au trecut dealul Perșani, plutonul celor 78 cicliști rămași; în cursă (de la Craiova plecaseră 86), s-a rupt în două. Primul grup a rulat și el compact pînă în preajma Ghimbavului — unde dinamo- viștii Căruțașu și Constantinescu se desprind. Pe ultimii 5 km, fugarii sint ajunși, dar se desprinde Ro- mașcanu, care se apropie vertiginos de linia de sosire din centrul Brașovului ; cind toată lumea credea că „tricoul galben" va cuceri și această etapă, țișnesc suprinză- tor de lingă el steliștii Mazăre și Lorincz, ca și brașoveanul Aldulea, care trec în această ordine linia de sosire, urmați de Romașcanu și Cornel Popa.Clasamentele n-au suferit schimbări spectaculoase. Conduc tot Mircea Romașcanu (la individual), Dinamo I pe echipe și Gabriel Caloji (în clasamentul speranțelor). Este însă foarte probabil ca etapa de astăzi (Brașov — Cîmpulung : 80 km) să răsfire mai mult clasamentele, deoarece este cea mai grea din întreaga cursă, cuprinzînd trei puncte de cățărare, de dificultate deosebită.
G. MITROI

, etapa a IlI-a— F.C. Olt ; A.S.A. — Universitatea Craiova ; S.C. Bacău — Politehnica Tași ; C.S. Tîrgoviște — Chimia Rm. Viicea ; Dinamo — Petrolul (stadion Dinamo) și Rapid — Corvinul (stadionul Republicii). Toate partidele vor începe la ora 17,00.
• Contrabandă la vamă : FESTIVAL
(13 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).
0 Școala curajului III — 9: 11; 13,15; 
Orchestra fără nume — 15,30; 17,45;
20 : TIMPURI NOI (15 6110).
0 Combinația: ARTA (213186) — 9: 
11; 13: 15: 17,15: 19.
O Călătorul cu cătușe : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20. 
0 A fost odată un Hollywood : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9: 11,30; 14,15; 
17; 19.30.
0 Femeia dispăruta :
(23 71 01) — 9; 11,15; 13.30:
20, la grădină — 20.45,
(11 86 25) — 9: 11,15: 13,30:
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; 16: 20.
© In Ultimul moment : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Educația sentimentală a Dașei : 
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.
• 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.

MODERN 
15.45; 18;
PATRIA 

15,45; 18;



ÎNCHEIEREA REUNIUNII GENERAl-EUROPENE A 35-a aniversare a creării R. P. D. Coreene

DE El MADRIDMADRID 9 (Agerpres). — Corespondență de la Gh. Spințeroiu : Vineri, la amiază, au luat sfîrșit lucrările reuniunii miniștrilor de externe ai statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, eveniment de importanță deosebită în viața, continentului european, a lumii întregi, care a marcat încheierea cu succes, cu rezultate pozitive, a reuniunii de la Madrid.La ședința de închidere au participat regele Spaniei, Juan Carlos I și regina Sofia. în alocuțiunea rostită cu acest prilej, suveranul spaniol a exprimat' satisfacția guvernului și poporului spaniol față de rezultatele substanțiale la care s-a ajuns și a reafirmat dorința Spaniei de a-și aduce contribuția în continuare la dezvoltarea și adîncirea procesului multilateral început de conferința de la Helsinki.în cadrul ultimei ședințe plenare, prezidată de reprezentantul Spaniei, au luat cuvîntul miniștrii de externe din S.U.A., Luxemburg, Suedia, Malta și San Marino. Vorbitorii au subliniat că reuniunea de la Madrid
Ministrul afacerilor externe al României primit 

de regele SpanieiMADRID 9 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, aflat la Madrid cu prilejul încheierii reuniunii reprezentanților statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, a fost primit de regele Spaniei, Juan Carlos I.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii
Să se facă totul pentru oprirea amplasării
rachetelor nucleare pe continent, pentru 
retragerea și distrugerea celor existente

R.F.G.: 4,7 milioane semnături pe ,,Apelul 
de la Krefeld"

BONN 9 (Agerpres). — în cadrul 
unei conferințe de presă organizate 
la Bonn de inițiatorii „Apelului de 
la Krefeld" s-a relevat că sonda
jele de opinie evidențiază că 75 la 
sută din populația R. F. Germania 
se pronunță împotriva amplasării 
pe teritoriul țării de rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune.
o MlOqjV qo ITGi'JtUlfc

ANGLIA; NU irosirii
distructive !

LONDRA 9 (Agerpres). — De- 
nunțind armele nucleare, în cursul 
unei reuniuni a clerului, desfășu
rată la Birmingham, șeful bisericii 
romano-catolice din Anglia și Țara 
Galilor, cardinalul Basil Hume, a 
atras atenția asupra pericolului grav 
pe care îl presupune existența ar
senalelor atomice, ca și asupra con
secințelor irosirii unor tot mai mari 

aduce în mod cert elemente pozitive în tabloul politic europea'n, deschi- zînd calea instaurării unui sistem trainic de securitate și lărgire a cooperării în Europa. în context, s-a arătat că pentru consolidarea acestor rezultate pozitive, pentru a se evita repetarea unor experiențe negative, sînt necesare acțiuni ferme din partea tuturor statelor semnatare ale Actului final de. la Helsinki. Condițiile internaționale actuale reclamă eforturi energice în continuare din partea tuturor statelor, descurajarea oricăror acte care pot duce la agravarea situației, continuarea dialogului constructiv între state, prezența responsabilă la masa tratativelor pentru soluționarea pașnică a diferendelor, a litigiilor și conflictelor dintre state. Vorbitorii au subliniat că în Europa trebuie să se instaureze o atmosferă cu adevărat nouă, în conformitate cu principiile Actului final de la Helsinki, în care fiecare națiune să-și afirme plenar identitatea, independența și suveranitatea, să poată, în liniște și siguranță, să-și consacre energiile și resursele progresului economico-social.

Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost transmise regelui Spaniei și reginei Sofia un salut cordial și cele mai bune urări.Regele Juan Carlos I a mulțumit cu căldură și a rugat să se transmită președintelui României și tovarășei Elena Ceaușescu sentimentele sale de stimă și celș mai bune urări, iar poporuliii român — urări de prosperitate și pace.

S-a menționat că pină acum 4,7 mi
lioane de cetățeni vest-germani 
și-au pus semnătura pe „Apelul de 
la Krefeld", care cere renunțarea 
Ia planurile N.A.T.O. privind in
stalarea unor noi rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune în țări 
din Europa occidentală.
ip»

de fonduri In scopuri

fqnduri în scopuri distructive. „În
treaga omenire se trezește astăzi in 
mijlocul unui coșmar real, în fața 
posibilității distrugerii universale" 
— a declarat el, subliniind : „Nu 
trebuie să permitem politicienilor 
din nici o țară să ignore cea mai 
serioasă preocupare a noastră — 
lupta pentru asigurarea vieții".

ManifestărilePHENIAN 9 (Agerpres). — La Phenian s-a desfășurat vineri. în prezența tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, a celorlalți membri ai conducerii de partid și' de stat, ca și a numeroase delegații de peste hotare, demonstrația oamenilor muncii consacrată celei de-a 35-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene. în tribuna oficială s-a aflat și delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim viceprim-ministru al guvernului.Zecile de mii de demonstranți care au trecut prin fața tribunei oficiale au înfățișat un tablou însufletitor al succeselor remarcabile dobîndite de poporul coreean, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, în
Convorbiri româno-coreenePHENIAN 9 (Agerpres). — Cu prilejul participării, in fruntea unei delegații de partid și guvernamentale române, la festivitățile de la Phenian, consacrate celei de-a 35-a aniversări a creării R. P. D. Coreene, tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., . prim viceprim-ministru al guvernului, a avut o întrevedere cu tovarășul Pak Sen Cer, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.C., vicepreședinte al R. P. D. Coreene.Au avut loc întîlniri, de asemenea, cu tovarășul Kang Song San, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.C., prim-vicepremier al Consiliului Administrativ al R. P. D. Coreene, precum și cu tovarășul Kon Gin The, membru supleant al Bi- foului Politic al C.C. al P.M.C., vice- premier al Consiliului Administrativ.în timpul convorbirilor s-a procedat la o informare reciprocă asupra urțor preocupări actuale ale celor două partide și țări în activitatea de edificare a socialismului și s-a efectuat un schimb de păreri asupra
Sărbătoarea națională a poporului bulgar

DemonstrațiaSOFIA 9 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 39-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria. vineri a avut loc la Sofia demonstrația oamenilor muncii. în tribuna oficială se aflau Todor Jivkov, secretar general al C.C. al
ORIENTUL MIJLOCIU

• Apelul secretarului general al O.N.U. ® Un interviu al 
ministrului de stat egiptean pentru afaceri externeNAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar,1' și-a eip'rimăt profunda preocupare în legătură cu continuarea tulburărilor 'și luptelor din Liban, soldate cu victime omenești și pagube materiale, lansînd tuturor pârtilor interesate apelul de „a sprijini eforturile în curs urmărind încetarea focului și restabilirea unității naționale, cu participarea și cooperarea tuturor libanezilor".Perez de Cuellar a menționat, totodată, că a cerut coordonatorului programului de asistență al O.N.U. pentru Liban, Iqbal Akhund. să depună toate eforturile în vederea a- cordării de ajutoare umanitare urgente populației din Liban, profund afectată de consecințele războiului.CAIRO 9 (Agerpres). — într-un in

de la Phenianrefacerea, după război, a țării, în dezvoltarea sa economico-socială. Ei și-alt exprimat Voința de a înfăptui hot&rîrile celui de-al VI-lea Congres al Partidului Muncii din Coreea.'Demonstrația a constituit o puternică expresie a voinței și luptei poporului coreean pentru realizarea aspirației sale de reunificare pașnică și independentă a patriei, a dorinței de apărare a politicii de independență, destindere, pace și colaborare internațională, de respectare a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, calea dezvoltării economice și sociale.în aceeași zi, pe stadionul Moram- bong, din capitală, a avut loc un spectacol artistic-sportiv de masă, iar în piața centrală, omagierea aniversării zilei naționale a mai fost marcată printr-o serbare populară.Seara, la Palatul prezidențial din Phenian a avut loc o recepție.
unor probleme ale vieții internaționale.Au fost evidențiate bunele relații de prietenie, solidaritate și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre România și R. P. D. Coreeană, reafirmîndu-se, de ambele părți, ho- tărîrea de a acționa pentru dezvoltarea și diversificarea- conlucrării și cooperării bilaterale, pe plan politic, economic,- tehnico-științi- fic și în alte domenii, în concordanță cu înțelegerile convenite cu prilejul vizitei oficiale de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R. P, D. Coreeană, în aprilie anul trecut, ceea ce corespunde pe deplin intereselor celor două popoare, cauzei generale a socialismului, independenței naționale, progresului și păcii in lume.La întrevederi, desfășurate într-o atmosferă cordială, de caldă prietenie, a participat Constantin Iftodi, ambasadorul României la Phenian.
de la SofiaP.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, alți conducători de partid și de stat bulgari.Manifestații similare s-au desfășurat cu același prilej și în alte orașe ale țării.

terviu acordat ziarului „Al Akhbar", ministrul de stat egiptean pentru a- facerb externe, Boutros Ghali, a subliniat că in actuala situație din Orientul Mijlociu se impune o schimbare radicală în atitudinea Israelului fată de poporul palestinian — transmite agenția M.E.N. „Israelienii trebuie să înțeleagă că palestinienii vor fi partenerii lor de pace" — a subliniat ministrul egiptean. Reafirmînd că Egiptul se pronunță pentru crearea de „punți de încredere", Boutros Ghali a evidențiat că „o pace justă și globală în Orientul Mijlociu nu poate fi instaurată în regiune fără participarea palestinienilor". O asemenea pace, a spus el, ar reprezenta, în ultimă instanță, baza. comună a respectării intereselor și drepturilor naționale ale celor două popoare.

întrevederi 
româno-cubanezeHAVANA 9 (Agerpres). — Tovarășul Marin Vasile, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție (U.N.C.A.P.), aflat într-o vizită in Cuba în fruntea unei delegații, la invitația Asociației Naționale a Micilor Producători (A.N.A.P.), a fost primit de Jose Ramon Machado Ventura, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Cuba, și Jose Ramirez Cruz, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Cuba, președintele A.N.A.P.Cu acest prilej au fost abordate aspecte ale activității și, colaborării dintre cele două uniuni. A fost relevat faptul că dezvoltarea cooperării dintre U.N.C.A.P. și A.N.A.P. constituie o expresie a bunelor relații statornicite între. cele două țări și popoare.

Ședință C.A.E.R.ULAN BATOR 9 (Agerpres). — în capitala Mongoliei s-au desfășurat lucrările celei de-a 30-a ședințe a conducătorilor organelor de gospodărire a apelor din țările membre ale C.A'lE.R. și din R.S.F.I. Au fost analizate stadiul colaborării țărilor interesate în realizarea cercetărilor științifice privind folosirea rațională și protecția apelor împotriva poluării, precum și stadiul colaborării în unele probleme de interes reciproc, cum sînt problemele gospodăririi apelor în bazinul rîului Tisa, dezvoltarea sistemului de informare în domeniul gospodăririi apelor și altele.Delegația română a fost condusă de Ion Iliescu, președintele Consiliului Național al Apelor.
Pentru soluționarea 

pe cale politică a situației 
conflictuale din America 

CentralăCIUDAD DE PANAMA 9 (Agerpres). — în cea de-a doua zi a lucrărilor reuniunii miniștrilor de externe din țările membre ale „Grupului de la Contadora" și din Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua și- Salvador, consacrată soluționării pe căi politice, prin negocieri. a situației conflictuale din A- merica Centrală, participanții au examinat proiectele de documente. Elementul de consens general realizat pină în prezent rezidă în opțiunea tuturor părților pentru o reglementare pașnică, pe căi politice, prin negocieri, a situației, fără ingerințe străine, pe baza principiilor unanim recunoscute ale dreptului internațional.
CHILE: 4 cincea

„zi de protest național11SANTIAGO DE CHILE 9 (Agerpres). — La chemarea forțelor de opoziție, în Chile s-a desfășurat, joi,” cea ae- a cincea „zi de protest național". împotriva regimului actual, informează agențiile internaționale de presă. în cartierele periferice ale capitalei, ma- nifestanții au ridicat baricade și au scandat lozinci prin care cereau revenirea țării la democrație, la o viață politică parlamentară.Autoritățile polițienești au intervenit cu brutalitate pentru a-i dispersa pe participanții la demonstrație. Cinci persoane au fost ucise, peste 40 rănite, iar alte 235 arestate.Manifestații similare au avut loc în orașele Conception, Osorno și Valparaiso.

în legătură cu incidentul aviatic 
din Extremul OrientDupă cum au făcut cunoscut foruri oficiale și agențiile internaționale de presă, zilele trecute a avut loc în Extremul Orient un grav incident aviatic în care a fost implicat un avion de pasageri sud-coreean care zbura pe ruta New York—Seul.în legătură cu aceasta, într-o declarație transmisă de agenția sovietică T1A.S.S. se arată că „în noaptea de 31 august — 1 septembrie un avion a pătruns în spațiul aerian al H.R.S.S. deasupra Mării Ohotsk și deasupra insulei Sahalin". în declarație se spune că „avionul infractor a intrat în spațiul aerian de deasupra peninsulei Kamciatka, într-o regiune în care este amplasată cea mai importantă bază a forțelor nucleare strategice ale U.R.S.S.". în continuare. în declarație se arată că. „întrucît și după semnalizările și avertismentele emise avionul infractor nu s-a supus cererii de a se îndrepta spre un aeroport sovietic și a încercat să dispară, un avion de vînătoare-interceptare al apărării antiaeriene a executat ordinul punctului de comandă privind curmarea zborului".La rîndul său, secretarul de stat âl S.U.A., G. Shultz, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că „avionul s-a rătăcit în spațiul aerian sovietic, zburînd deasupra peninsulei Kamciatka. Mării Ohotsk și a insulei Sahalin".Desigur, în legătură cu acest grav incident, factori responsabili, specialiști din diverse țări își pun întrebarea cum de a fost posibil ca un avion, dispunînd de echipament de ghidaj din cele mai perfecționate și' menținînd permanent contactul cu centrele de dirijare de la sol, să se abată atît de mult de la ruta sa și să pătrundă atît de adînc în spațiul aerian al altui stat.Incidentul a fost pus în dezbaterea Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. în cadrul căruia a fost prezentat un proiect de rezoluție care „deplînge distrugerea avionului sud-coreean și tragica pierdere de vieți civile cu care s-a soldat incidentul".în același timp, într-o declarație, guvernul sovietic, explicînd din nou împrejurările în care a avut loc incidentul, „își exprimă regretul în legătură cu pierderea vieților unor oameni nevinovați, împărtășește durerea rudelor și prietenilor lor".Faptul că s-a ajuns la un asemenea incident — care a dus la pierderea atîtor vieți omenești -r- este, fără îndoială, profund regretabil și trebuie să dea de gîndit. Asemenea gete sint o consecință a stării de încordare deosebită la care s-a ajuns în viața internațională și care alimentează neîncrederea și suspiciu

La Conferința anuală a sindicatelor britanice

Cereri pentru adoptarea unor măsuri concrete 
în domeniul dezarmăriiLONDRA 9 (Agerpres). — La Blackpool au luat sfirșit lucrările Conferinței anuale a Congresului sindicatelor britanice (T.U.C.). Partici- panții la conferință au adoptat o rezoluție în problemele dezarmării, in care, între altele, se cere guvernului conservator să renunțe la planurile de modernizare a forțelor nucleare strategice ale Marii Britanii și să anuleze acordul privind instalarea noilor rachete americane cu rază medie de acțiune de tip „Cruise" pe teritoriul Angliei.în cadrul dezbaterilor care au precedat aprobarea acestei rezoluții, un mare număr de delegați au avertizat asupra pericolelor generate de actua

nea dintre state, psihoza de război, înlesnește recurgerea la măsuri de forță.Atrage atenția faptul că acest grav incident este folosit de anumite cercuri din Occident pentru declanșarea unor campanii de acuzații și incriminări la adresa Uniunii Sovietice, pentru intensificarea încordării în viața internațională. Este evident că asemenea acțiuni sînt în contradicție cu interesele destinderii, ale evitării confruntărilor și cu cerințele soluționării problemelor pe cale pașnică, în spiritul înțelegerii și păcii. Ele pot crea probleme deosebit de grave în viața internațională, ducînd la înveninarea relațiilor dintre state, la adîncirea neîncrederii, ridicînd noi obstacole în calea luptei popoarelor pentru pace și Securitate.De aceea, este necesar să se tragă toate concluziile din împrejurările care au dus la acest act regretabil, trebuie făcut totul pentru ca asemenea situații să nu se mai repete, să nu mai fie posibile în viitor. Un asemenea eveniment tragic nu trebuie să fie folosit în nici un caz ca motiv al ascuțirii încordării. Dimpotrivă, este necesar să se acționeze și mai hotărît și să se depună eforturi și mai mari în direcția întăririi încrederii și colaborării între state și, în mod deosebit, pentru trecerea la măsuri concrete de dezarmare, și in primul rînd de dezarmare nucleară, de oprire a cursului spre confruntare și război.Poporul român, alături de toate forțele iubitoare de pace, consideră că, mai ales în condițiile de astăzi, cînd în lume s-au acumulat atîtea primejdii și atîția nori întunecați, cînd arsenalele militare continuă să crească și orice seînteie poate avea consecințe incalculabile, trebuie să prevaleze glasul rațiunii, al responsabilității pentru soarta și viața popoarelor, pentru pacea și securitatea întregii lumi. Așa cum sublinia în recenta sa cuvîntare președintele României, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, „este necesar să se ac
ționeze acum, prin măsuri concrete, 
pentru a reduce încordarea interna
țională, pentru reluarea politicii de 
destindere, și de a nu se întreprinde 
nici o acțiune care poate agrava si
tuația Internațională, de a se acționa 
de către toate statele cu cea mai înal
tă răspundere față de propriul popor, 
față de cauza generală a păcii, a 
securității internaționale".Interesele întregii omeniri, aspirațiile tuturor popoarelor cer să se acționeze cu calm și în spirit constructiv pentru ca asemenea evenimente nefaste să nu mai poată avea loc niciodată, pentru a se asigura consolidarea păcii, a colaborării și securității internaționale.

lă competiție în domeniul înarmărilor nucleare și au subliniat necesitatea unor măsuri concrete în domeniul dezarmării nucleare.Participanții la conferință au a- doptat. de asemenea, o declarație care reafirmă hotărirea T.U.C. de a se opune planurilor guvernului conservator britanic'de a restrînge libertățile sindicale. De asemenea, conferința a aprobat organizarea unor greve de către sindicatele afiliate la T.U..C. împotriva politicii cabinetului conservator, condus de premierul Margaret Thatcher, de desnaționali- zare a unor întreprinderi din sectorul de stat.

Un succes deosebit, care poate 
etapă a politicii de destindere și

„Considerăm că după ani de zile de-tratative intense, dar mai cu seamă 
după aproape 4 ani de încordare, în care s-a ajuns la situații destul de grave 
cîteodată, înțelegerile realizate la Madrid reprezintă un succes deosebit și pot 
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 pro
blemă și să se găsească calea colaborării și înțelegerii".

NICOLAE CEAUȘESCU

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită chiar în ziua în care miniștrii de externe ai statelor participante la reuniunea de la Madrid se aflau în ședința finală a forului european, România socialistă, poporul român salută cu deosebită satisfacție adoptarea, prin consens a documentului reuniunii, încheierea cu succes a acesteia — eveniment de importanță majoră în viața continentului, ca și pe plan mondial.încheierea cu rezultate pozitive a reuniunii de la Madrid este cu atît mai mult apreciată de opinia publică din țara noastră cu cit înfăptuirea securității europene constituie unul din obiectivele de prim ordin ale politicii externe românești în a cărui înfăptuire România s-a angajat cu neabătută consecvență, numărîn- du-se printre cei mai activi promotori. Sînt bine cunoscute și se bucură de o înaltă apreciere rolul și inițiativele președinte- 1 u i Nicolae Ceaușescu în însăși definirea conceptului de securitate europeană, contribuțiile sale de larg ecou internațional la crearea condițiilor pentru pregătirea și desfășurarea istoricei Conferințe general-europene de la Helsinki — începînd cu cristalizarea normelor democratice adoptate ca modalitate de lucru, aportul hotărî- tor la definirea noilor principii de • relații interstatale, la elaborarea măsurilor destinate să facă efectivă nerecurgerea la forță sau la amenințarea cu forța, ca și activitatea neobosită desfășurată ulterior pentru transpunerea în viață a preve

derilor Actului final de Ia Helsinki. 
Pe aceeași linie consecvent construc
tivă s-au înscris participarea activă a 
României, timp de aproape trei ani, 
la lucrările reuniunii de la Madrid, 
eforturile perseverente pentru depă
șirea momentelor de încordare, pen
tru Qrientarea eforturilor spre reali
zarea consensului, pentru încheierea 
lucrărilor cu rezultate care să răs
pundă așteptărilor popoarelor. Au 
întrunii o largă apreciere pe plan 
mondial acțiunile personale ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, contri
buțiile sale directe la dinamizarea 
negocierilor și finalizarea cu succes 
a reuniunii.Pe bună dreptate, președintele României aprecia acordul intervenit la Madrid drept „o rază de lumină 
care poate duce la noi rezultate po
zitive pe calea destinderii, a dezar
mării și păcii". O rază de lumină/ într-o situație internațională, deosebit de complexă și contradictorie, marcată de creșterea încordării dintre state, de intensificarea fără precedent a cursei înarmărilor și apariția unor noi conflicte, de accentua-' rea crizei economice — toate acestea reflectîndu-se negativ și asupra desfășurării reuniunii. în aceste condiții, România a depus eforturi susținute pentru respectarea strictă în cadrul negocierilor a normelor democratice înscrise în Actul final de la Helsinki, pentru a se oferi posibilitatea fiecărei țări, indiferent de mărimea ei, să-și prezinte pozițiile, să-și poată spune cuvîntul în problemele care privesc interesele sale de ..securitate, colaborare și pace. Țara noastră s-a pronunțat și a acționat 

stăruitor pentru realizarea consensului tuturor statelor, chiar dacă acesta se referea la o singură țară, oricît de mică ar fi ea. în eforturile sale în această direcție, România s-a călăuzit de ideea că adoptarea documentului final prin încălcarea consensului ar fi creat un precedent foarte periculos și ar fi putut fi i folosit și în viitor, ducînd. pină la urmă, la lichidarea principiilor stabilite la Helsinki. Faptul că s-a putut realiza consensul. că documentul elaborat timp de aproape trei ani întrunește acordul tuturor statelor participante reprezintă. după cum aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „o mare victo
rie", „triumful unei politici noi, a 
politicii de securitate și pace în 
Europa".Rezultatele pozitive cu care se încheie reuniunea de la Madrid constituie o nouă și elocventă confirmare a adevărului evidențiat din nou în aceste zile de tovarășul Nicolae Ceaușescu,. și anume că numai calea tratativelor, oricît de îndelungată, este singura ce corespunde intereselor popoarelor, asigurîn- du-le posibilitatea de a-și concentra forțele în direcția dezvoltării eco- nomico-sociale. Se dovedește încă o dată că nu există problemă, oricît de complicată, care să nu poată fi rezolvată pe calea tratativelor, atunci cînd se acționează cu răbdare. cînd prevalează rațiunea, cind se dă dovadă de spirit constructiv și dorință de cooperare, potrivit intereselor majore ale păcii și securității întregii lumi.Aceasta este cu atît mai impor

si trebuie 
întărire a

să marcheze o nouă 
colaborării în Europatant cu cMa din păcate, adoptarea, în aceste "zile, a documentului final al reuniunii a coincis cu manifestarea unor tendințe contrare necesității de a se relua cUrsul spre destindere. Tocmai de aceea, mai ales 

în condițiile de astăzi, cînd s-au a- 
cumulat atîtea primejdii, este nece
sar, așa cum sublinia președintele 
României, să se acționeze prin mă
suri concrete pentru reducerea în
cordării internaționale și reluarea 
politicii de destindere și încredere 
dintre state ; mai mult ca oricînd se 
impune a nu se întreprinde nici o 
acțiune care poate agrava situația 
internațională, acționîndu-se cu cea 
mai înaltă răspundere față de inte
resele generale ale tuturor popoare
lor, ale păcii și securității în întrea
ga lume.Așa cum se știe, lucrările reuniunii de la Madrid aii depășit considerabil termenele prevăzute inițial, desfășurarea sa a cunoscut nu puține momente critice, dar cu atît mai mult merită să se aprecieze pozitiv eforturile depuse. Experiența acestor îndelungate negocieri evidențiază cu putere necesitatea de a se evita transformarea reuniunilor general- europene într-o arenă de polemici și confruntări, de acuzații și încriminări reciproce, ci să se concentreze atenția spre rezolvarea problemelor vitale ce confruntă popoarele europene, întreaga omenire. Cu deplin temei se poate aprecia că, prin rezultatele sale, reuniunea de la Madrid reprezintă un important 
pas înainte, poate marca începutul 
unei noi etape pe calea adîncirii și 
consolidării procesului început la 
Helsinki.Fără îndoială că un fapt deosebit de pozitiv îl constituie consensul pentru convocarea, la începutul anului viitor» a Conferinței consacrate 
măsurilor de creștere a încrederii, 
securității și dezarmării în Europa. Astfel, pentru prima oară în istoria continentului va exista un for de negocieri. cu participarea tuturor statelor semnatare ale Actului final de la Helsinki, avînd ca scop adoptarea de măsuri care să ducă la sporirea încrederii, la dezangajare militară și dezarmare in Europa. Aceasta răspunde unei cerințe primordiale, întrucît o securitate reală pe continent este de neconceput fără măsuri concrete de oprire a cursei înarmărilor, 

de trecere la dezarmare, în primul rind la dezarmare nucleară.Pentru Europa, problema fundamentală care se pune in prezent este oprirea amplasării noilor rachete cu rază medie de acțiune și trecerea la retragerea și distrugerea celor existente. De aceea, țara noastră se pronunță stăruitor pentru noi eforturi, pentru tratative în vederea realizării unui acord corespunzător care să asigure oprirea amplasării de noi rachete, retragerea și distrugerea celor existente. în acest spirit, mani- festind o inaltă răspundere față de destinele păcii și securității pe continent, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat cunoscutele mesaje conducătorilor Uniunii Sovietice și Statelor Unite ale Americii, subliniind necesitatea imperioasă de'a se face tot ce este posibil pentru a se ajunge la un acord în acest sens.Relevînd importanța centrală a înfăptuirii unor măsuri efective de dezarmare în Europa, România concepe măsurile de promovare a securității într-un sens larg, așa cum rezultă din însuși ansamblul de propuneri prezentate și la reuniunea de la Madrid, care includ crearea de zone denuclearizate în Balcani și în diferite alte părți ale continentului, reducerea activității militare a celor două blocuri, începerea de negocieri pentru înghețarea și reducerea cnel- tuielilor militare.O deosebită importanță pentru reluarea și consolidarea procesului de destindere ar avea dezvoltarea și îm
bogățirea conlucrării multilaterale a 
statelor participante. în perioada care a urmat Conferinței de la Helsinki au fost inițiate, așa cum se știe, o serie de acțiuni de cooperare economică de larg interes pentru statele continentului. Tot atît de adevărat este însă că, în ultima vreme, s-au multiplicat practicile discriminatorii, barierele artificiale ridicate în calea colaborării interstatale. Or, Europa poate contribui prin acțiuni conjugate la ușurarea grelei poveri pe care o reprezintă dobînzile 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 între preturile materiilor prime și ale produselor in

dustrializate, elaborarea și aplicarea unui program special de dezvoltare economică și socială a țărilor în curs de dezvoltare, ceea ce ar răspunde intereselor de progres și propășire ale tuturor statelor și popoarelor din Europa și din lumea întreagă. Tot astfel cum intensificarea schimburilor in domeniul culturii, sporirea preocupărilor pentru cauza înfloririi personalității umane, afirmarea drepturilor fundamentale ale omului — în primul rind dreptul la muncă, la educație și cultură, lâ o existentă liberă și demnă — ar contribui la promovarea respectului și prieteniei între popoare.încheierea cu rezultate pozitive a reuniunii de la Madrid. în actualele condiții internaționale complexe și dificile, pune puternic în lumină vitalitatea procesului inaugurat la Helsinki, faptul că edificarea securității europene se fundamentează pe realitățile și cerințele obiective ale situației de pe continent. în același timp, apare cu și mai multă claritate că obiectivul securității europene răspunde voinței ferme și aspirațiilor popoarelor europene, care, în întregul răstimp al desfășurării lucrărilor, s-au pronunțat cu tot mai multă hotărîre pentru reluarea și continuarea procesului de destindere, pentru măsuri practice care să le garanteze securitatea și pacea. Acesta este, dealtfel, mesajul amplelor manifestații împotriva înarmărilor nucleare prin care forțe sociale din. cele mai diverse, mase populare din cele mai largi cer să se acționeze cu toată răspunderea pentru trecerea la măsuri efective de dezarmare, pentru o reală securitate, pentru promovarea destinderii, pentru pacea și viitorul generației de azi și al generațiilor de miine.în spiritul unei asemenea deosebite răspunderi. România, prin glasul de înaltă autoritate internațională al președintelui Nicolae Ceaușescu, și-a reafirmat în aceste zile voința de a acționa cu toată hotărîrea pentru realizarea celor convenite la Madrid, pentru dezvoltarea colaborării și cooperării in Europa, pentru realizarea unei Europe unite, fără arme nucleare. corespunzător intereselor fiecărei națiuni europene, , intereselor păcii și colaborării în întreaga lume.
Dumitru ȚINU
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desfășurat lucrările celui de-al i 
| ll-lea Congres al înțelegerii me- I dicale mediteraneene și ale celei I 

de-a VIII-a sesiuni a Zilelor
■ medicale balcanice. In cursul. Iu- | 
| crărilor, prezidate de prof. dr. |

M. Popescu-Buzeu, președinte de

I onoare și secretar general al i
Uniunii medicale balcanice, re
prezentanții celor trei uniuni fon
datoare ale Înțelegerii medicale I mediteraneene — Uniunea medi
cală balcanică, Uniunea medicală | 

I arabă și Uniunea medicală a Me-
diteranei latine — au subliniat i 

| importanța colaborării medicilor I I nu numai pe plan științific, dar și 1 
in ce privește legăturile de prie- 

• tenie și cooperare, ceea ce con- I 
| tribute la statornicirea unui cli- I 

mat de pace în Balcani și în zona 
mediteraneană. ,I PLAN DE DEZVOLTARE. InRepublica Zimbabwe a fost dat . I publicității planul de, tranziție de I trei ani de dezvoltare a economiei I naționale. Printre sarcinile principale ale planului se numără acce- [ | lerarea creșterii producției indus- | triale și agricole și, pe această I bază, asigurarea locurilor de mun- .că necesare populației active.I ACORD. In urma semnării unui 
acord intre guvernul Nigeriei șiI Biroul interguvernamental pentru I 

| informatică (din care fac parte HO
de țări), la Lagos a luat ființă un [ 

. centru de pregătire a cadrelor în 
acest domeniu și de sprijinire a I Nigeriei și a altor state din Africa 
pentru crearea infrastructurii ne- 

Icesare în sectorul tehnicilor mo- I 
derne de informație.

ACCIDENTE. In intervalul 29 I I iulie—29 august a.c., perioadă de I vîrf pentru turism, în Italia s-a înregistrat un număr de accidente . mai mare ca anul' trecut, dar cu I mai puține pierderi de vieți ome- I nești — a anunțat Ministerul ita- I lian al Afacerilor Interne. Astfel, I I numărul total al accidentelor ru- | tiere a fost de 19 254, cu 6,4 la sută r mai multe decît anul trecut în , aceeași perioadă. în aceste acei- * dente și-au pierdut viața 738 de 1 persoane, față de 745 in august I 1982, iar numărul răniților a fost I I de 18 339, față de 16 993.
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