
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul LIII Nr. 12971 ii Marți 8 mai 1984 ! 6 PAGINI - 50 BANI

Mărețul edificiu
<s

al României 
Socialiste - 

opera 
revoluționară, 

•» * 

patriotică
a partidului

PAGINA A Il-A

Sub semnul dorinței de a dezvolta conlucrarea prietenească 
româno-pakistaneză, în interesul ambelor țări și popoare, 
ai cauzei păcii și înțelegerii internaționale, ieri a început

63 DE ANI DE LA CREAREA

PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN

PARTIDUL 
inima puternică, veșnic 

tânără a poporului
„Partidul comunist este continuato

rul luptelor seculare duse de poporul 
român pentru neatârnarea țării, pen
tru formarea națiunii române și a sta
tului național unitar, pentru accele
rarea progresului social și înaintarea 
României pe calea civilizației". •NICOLAE CEAUȘESCU

LA ISLAMABAD

(Continuare în pag. a IV-a)

pakistaneză își

(Continuare în pag. a IlI-a)

la nivel înalt româ- constituie un eveni-

rezolvarea tu- care confruntă

in fi politic munci- Româ- un în-

minis-externe, de alte per-

I

HOTAR I RE-AP EL
Intîlmre protocolara Major ai celor trei

țări și po-ma-
Dineu oficial oferit în onoarea președintelui

Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

o facem din nou

(Continuare în pag. a IlI-a) (Continuare în pag. a IlI-a)

prieten un salut mai bune urări.

desfășurat sub înțelegerii recipro- .

Actionind cu înaltă res- a intimpina

PRIMIRE CĂLDUROASA

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a sosit, luni, 7 mai, în Pakistan, într-o vizită oficială de prietenie în această țară, la invitația președintelui Republicii Islamice Pakistan, general . Mohammad Zia-ul Haq. ■în , ace'astă nouă solie de pace, prietenie și colaborare, șeful statului român este însoțit de tovarășii Gheorghe Oprea, prim-vice- prim-ministru al guvernului, M. Nicolae, viceprim-ministru guvernului, Ștefan . Andrei, trul afacerilor soane oficiale.Noul dialog no-pakistanez ment de remarcabilă însemnătate în cronica relațiilor de prietenie și colaborare ce s-au stabilit și se dezvoltă între. România și Pakistan, el fiind de natură să dea un nou și important impuls extinderii și aprofundării raporturilor de cooperare dintre țările noastre, în folosul ambelor țări si popoare, al cauzei păcii, destinderii ’ și înțelegerii rh- ternaționale.Vizita președintelui României în Pakistan reliefează, totodată, ho- tărîrea celor două state de a conlucra mai intens pe plan internațional pentru a-și aduce o contribuție sporită la edificarea unui climat de încredere și pace în lume, pentru lichidarea subdezvoltării și înfăptuirea unei noi ordini economice mondiale, pentru turor problemelor omenirea. 'Opinia publică exprimă satisfacția pentru prezența pe pămîntul Pakistanului a înalților soli ai poporului român. Cercurile politice, presa și radio- televiziunea manifestă un interes deosebit față de vizita șefului statului român, evidențiind personalitatea excepțională a președintelui Nicolae Ceaușescu, activitatea1 sa prodigioasă pe plan internațional dedicată păcii, colaborării și înțelegerii între națiuni. Se subliniază rolul convorbirilor la nivel înalt în promovarea raporturilor de bună colaborare dintre cele două țări,

experiența do- dczvoltarea de un țară pentru
precum și faptul că bîndită de România sa economică poate folos pentru Pakistan, face eforturi constante nerea in valoare a bogățiilor naturale, pentru dezvoltarea sine stătătoare.Ceremonia sosirii a avut loc pe aeroportul din Islamabad — capitala Pakistanului — unde au fost, arborate drapelele de stat ale României și Pakistanului. Pe frontispiciul aerogării se aflau pancarte avind înscrise calde urări de bun venit adresate înalților oâspeți români : „Bun venit președintelui Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, și doamnei Elena Ceaușescu", „Trăiască prietenia pakistanezo-română", „România—Pakistan, pace și cooperare", „Islamabadul salută pe distinșii oaspeți români".Este oră 18,00, ora locală. Aeronava prezidențială aterizează. La scara avionului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt salutați,-cu deosebită, văldui’ă de irn^cdinti-ic -RoiTOblicii Islamice Pakistan, general Zia-ul Haq, și de doamna Zia-ul Haq, Cei doi conducători de stat și-au strins mîinile cu -putere,, s-au îmbrățișat, exprimîndu-și bucuria și satisfacția de a se revedea pe pămînt pakistanez. »Un grup de copii au oferit înalților soli ai poporului român frumoase buchete de flori.O gardă militară, formată din ostași ai forțelor terestre, maritime și aeriene, a prezentat onorul.Au fost intonate imnurile de stat ale României și Pakistanului.în semn de salut au fost trase 21 de salve de artilerie.Președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu și generalul Zia-ul Haq au trecut în revistă garda de onoare.Tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost, apoi, prezentate persoanele oficiale pakistaneze venite în în- timpinare : general K. M. Arif, adjunctul șefului Statului Major alar- 

după-amiază, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întîlnit cu președintele Republicii Islamice Pakistan, general Mohammad Zia-ul Haq, și doamna Zia-ul Haq.

de președintele Zia-ul Haq și doamna Zia-dlTovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu au participat, luni, la dineul oficial oferit in onoarea lor de președintele Republicii Islamice Pakistan, general Mohammad Zia-ul Haq, și doamna Zia-ul Haq. ILa dineu' ați participat tovarășii
Toasi președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui 
Mohammad Zia-ul Haq

Stimate domnule președinte 
al Republicii Islamice Pakistan,

Stimată doamnă Zia-ul Haq, 
Doamnelor și domnilor,Am marea plăcere ca, în numele meu și al tovarășei mele, al colaboratorilor care mă însoțesc, să vă mulțumesc pentru urările de bun venit și pentru primirea cordială ce ni s-a făcut. Aș dori să mulțumesc cordial populației Islamabadului pentru manifestările călduroase cu care ne-a primit. îmi este plăcut să folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, domnule președinte, doamnei Zia-ul Haq, celorlalți prieteni pakistanezi, precum și întregului popor pakistanez călduros și cele 

(Aplauze).Vizita pe care în Pakistan constituie o expresie a cursului pozitiv pe care-1 cunosc relațiile dintre țările și popoarele noastre, a dorinței comune de a dezvolta în continuare prietenia și colaborarea româno-pakistaneză.Sîntem bucuroși că această vizită ne dă prilejul să cunoaștem noi aspecte din munca și realizările

La această întâlnire protocolară au participat tovarășii Gheorghe Oprea, Ion M. Nicolae. Ștefan Andrei,Au luat paste președintele Tribunalului Suprem al Pakistanului, președintele Parlamentului, președintele Comitetului reunit al statelor

Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor . externe.Au luat parte președintele Tribu- . naiului Suprem al Pakistanului, președintele parlamentului, președintele Comitetului reunit al statelor majore, 

țării dumneavoastră pe drumul dezvoltării economico-sociale independente, că avem posibilitatea să continuăm dialogul și schimbul de păreri — început cu cîțiva ani în urmă, cu prilejul întîlnirilor noastre de la București și Karachi — cu privire la stadiul relațiilor bilaterale, Ia perspectivele întăririi în continuare a colaborării și conlucrării româno-pakistaneze. atît pe plan bilateral, cît și pe arena mondială, (Aplauze).Este îmbucurător să constatăm că, în ultimii ani, raporturile româno-pakistaneze au continuat să cunoască noi progrese, îndeosebi în domeniul schimburilor economice, al colaborării și cooperării pentru realizarea unor noi importante obiective industriale. Noi considerăm însă că potențialul economie, tehnic și științific în continuă creștere, atît al României, cît și al Pakistanului, oferă, în continuare, largi posibilități pentru amplificarea colaborării și cooperării reciproc avantajoase dintre țările noastre. îndeosebi în domeniul petrochimiei, electronicii, industriei ușoare, transporturilor feroviare și 

jore, șefii de Stat arme.întîlnirea s-a semnul stimei și ce. care caracterizează dialogul la cel mai înalt nivel româno-pakistanez, relațiile dintre cele două poare.

șefii de Stat Major ai celor trei arme, ' membri ai guvernului', alte persoane . oficiale.Erau prezenți membrii corpului diplomatic acreditați la Islamabad.Participanții la dineu au salutat cu înaltă considerație pe solii poporului român.

Excelența Voastră, domnule 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele României,

Stimată doamnă Elena 
Ceaușescu,

Distinși membri ai delegației 
române,

Onorați oaspeți,
Doamnelor și domnilor,Este o deosebită plăcere pentru poporul și guvernul Pakistanului, precum și pentru mine personal și pentru soția mea, să avem ocazia de a adresa urarea de bun venit în Pakistan Excelenței Sale, Nicolae Ceaușescu, doamnei Elena Ceaușescu și persoanelor oficiale care îi însoțesc în cursul vizitei. Le sîntem recunoscători pentru onoarea care ne-au făcut-o între- prinzînd această vizită.Salutînd prezența înalților oaspeți pe pămîntul Pakistanului, președintele Zia-ul Haq a evocat vizita pe care a făcut-o în România acum doi ani, spunînd : îmi amintesc că era iarnă și fiind îm- brăcați în costumul nostru național nu eram pregătiți să facem 

în spiritul celor mai prețuite tradiții ale clasei noastre muncitoare, ale tuturor celor care contribuie cu mintea și cu brațele la înflorirea patriei dragi, astăzi sărbătorim, cu aleasă mindrie și satisfacție, 63 de ani de la întemeierea Partidului Comunist Român. Cum marile evenimente nu se ivesc de pe o zi pe, alta tot așa și nașterea partidului in urmă cu 63 de ani a fost îndelung plămădită în istoria poporului. Ea a început, de fapt, odată cu înjghebarea primelor organizații profesionale muncitorilor din România. Dezvoltarea mișcării muncitorești și a mișcării socialiste, care au urmat un urcuș paralel, într-o cadență u- nitară, a înregistrat o mare iz- bîndă în 1893, prin crearea celui dinții partid al qlasei toare din nia. După delung proces de căutări și regrupare a forțelor, clasa muncitoare înscrie un salt calitativ în desfășurarea luptei sale prin apariția la 8 mai 1921 pe scena politică a României a partidului comunist — continuatorul celor mai înaintate tradiții ale luptei de veacuri a poporului român pentru dreptate, libertate și demnitate, pentru independența și suveranitatea patriei.De atunci, din mai 1921 și pînă azi, vreme de peste șase decenii, nimic de seamă nu s-a petrecut și nu se petrece în România fără prezența activă a P.C.R. Au devenit momente de referință in istoria țării . acțiunile revolu-1 ționâre organizate și conduse de partid în ,deceniile.. al treilea, .și. ăl patrulead’Cind ■''deastipra Pomenirii se învălmășeau norii amenințători ai fascismului, cînd independența patriei noastre, libertatea și demnitatea umană se a- flau sub gravă amenințare. In toți acei ani grei îndemnurile și sacrificiile comuniștilor au ' înflăcă-

a plenarei Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii din industrie, construcții, 

transporturi, circulația mărfurilor și finanțe
ÎN PAGINA A IV-A

Președintele • Mohammad Zia-ul Haq și președintele Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi, care au fost urmărite cu deosebit interes de cei pre- zenți și subliniate în repetate rinduri cu aplauze.Au fost intonate imnurile de stat ale României și Pakistanului.

față vremii extrem de reci de acolo. Dar marea căldură și ospitalitatea copleșitoare cu care am fost înconjurați au estompat rigorile iernii. (Aplauze). Exprimarea entuziastă a afecțiunii și simțămin- telor frățești au prevalat asupra oricărui alt lucru. (Aplauze).Vizita mea ne-a oferit, de asemenea, rodnica ocazie de a efectua un schimb de vederi privind relațiile bilaterale și problemele internaționale, a spus în continuare vorbitorul. Scurta escală a Excelenței Sale la Karachi, în noiembrie 1982, ne-a permis să continuăm contactele și discuțiile noastre. Și acum prezenta vizită a Excelenței Sale, domnul Nicolae Ceaușescu, ne oferă o nouă și deosebit de importantă ocazie pentru continuarea discuțiilor de care intenționăm să ne folosim pe deplin.Raporturile cordiale care există între țările noastre sînt o dovadă vie a faptului că, dacă două state doresc în mod sincer să dezvolte relații de cooperare pe baze reciproc avantajoase, deosebirile ideologice și de sistem social 

rat masele, le-au însuflețit hotă- rîrea de a nu ceda în fața celor mai întunecate forțe ale reacțiunii. Memorabile pagini de istorie au înscris comuniștii în anul 1933 în lupta dusă împotriva politicii claselor dominante de înfeudare politică și economică a României puterilor imperialiste. Alte mari acțiuni din perioada interbelică au ilustrat în modul cel mai concludent forța partidului comunist, de a organiza și conduce masele largi populare la )upta împotriva exploatării; fascismului, pentru apărarea independentei patriei. Una dintre cele mai semnificative dovezi a capacității partidului comunist de a strînge în- tr-un singur șuvoi energiile cele mai active ale clasei noastre muncitoare a constituit-o făurirea Frontului Unic Muncitoresc, de la a cărui înființare am sărbătorit, tot in această primăvară, 40 de ani.Depozitar al unei bogate istorii de luptă, partidul a fost in măsură să desfășoare o largă mișcare de rezistentă antifascistă, să inițieze și apoi să conducă nemijlocit glorioasa revoluție de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă, care a inaugurat o nouă eră în istoria României.In acei ani de luptă aspră, neîntreruptă, în numele unor idealuri înălțătoare, în rîndurile partidului s-au format militanți curajoși, s-au călit voințe și caractere de revoluționari dăruiți binelui țării, intereselor vitale ale poporului. Intre aceștia se desprinde figura luminoasă a tânărului comunist NicoFae CeiiUses&u',* pâTriotîil ' înflăcărai, ’ revoluționarul consecvent care azi conduce cu clarviziune destinele partidului și ale țării. Activitatea desfășurată în cadrul Comitetu-

Importante 
succese 

în întrecere
TIMIȘ.ponsabilitate pentru marea sărbătoare națională de la 23 August și Congresul al XIII-lea al partidului cu succese de prestigiu. colectivele de oameni ai muncii români, germani, sîrbi și de alte naționalități din unitățile industriale ale județului Timiș au realizat, peste prevederile planului din acest an, o producție-marfă industrială in valoare de 200 milioane lei. Succesul are la bază aplicarea unor ample programe de măsuri vi- zînd organizarea superioară a muncii, utilizarea eficientă a capacităților de producție, aplicarea unor procedee tehnologice moderne de înalt randament, valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, concomitent cu introducerea in circuitul productiv a unui volum sporit de materiale refolosi- bile. întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă. (Cezar 

Ioana, corespondentul „Scînteii").
DOLJ. „Producție la înalți parametri calitativi, în ritmul nevoilor ■ actuale ale economiei naționale". Iată deviza sub care desfășoară întrecerea socialistă colectivele muncitorești din județul Dolj în cinstea aniversării actului istoric de la 23 August 1944 și a Congresului al XIII-lea al partidului. Prin aplicarea și generalizarea unor valoroase inițiative muncitorești în întreprinderile industriale, prin asimilarea în fabricație a 155 de noi produse, mașini și utilaje de înalt randament, extinderea mecanizării și automatizării tehnologiilor de fabricație, colectivele unităților economice din județul Dolj raportează însemnate depășiri la producția fizică. Astfel, peste prevederile de plan „la zi“ s-au realizat 151,5 milioane kWh energie electrică obținută pe bază de cărbune. 87 000 tone amoniac de sinteză, 58 tractoare, confecții textile în valoare de aproape 30 milioane lei și altele, 

(Nicolae Băbălău, corespondentul „Scînteii").
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MĂREȚUL EDIFICIU ĂL ROMÂNIEI SOCIALISTE - 
OPERA REVOLUȚIONARĂ, PA TRIOTICĂ 4 PARTIDULUI

„Tot ce s-a înfăptuit în tara noastră datorăm faptului că clasa muncitoare, masele populare
au avut în partid un conducător încercat, care a știut întotdeauna să țină sus steagul luptei
revoluționare, să conducă neabătut poporul nostru pe calea revoluției socialiste, a socialismului,
spre victorie, spre măreția României".

NICOLAE CEAUȘESCU

Făurit cu 63 da ani in urmă, la 8 mai 1921, partidul 
comunist a inscris, încă de la început, între obiectivele 
sale imediate și de perspectivă, lupta pentru o nouă 
societate, mai bună și mai dreaptă, pe pămîntul străbun 
al patriei. In istoria României faptele de înălțător 
eroism ale comuniștilor, bogata și intensa activitate 
revoluționară a partidului vor rămîne pentru totdeauna 
întipărite cu litere de aur. Au trecut 40 de ani de la 
înfăptuirea, in august 1944, din inițiativa și sub condu
cerea Partidului Comunist Român, a revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă. Au trecut aproape două decenii de la cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, perioada cea mai rodnică 
în întreaga existență a României. La temelia mărețelor 
înfăptuiri din toți acești ani eroici se află clarviziunea 
programelor elaborate de partid, hotărirea cu care 
întregul nostru popor a transpus și transpune în fapt 
obiectivele stabilite de Congresul al Xll-lea, de Confe
rința Națională din decembrie 1982, ideile, orientările 
și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

In această rodnică perioadă a istoriei patriei, ce se 
constituie intr-un măreț arc peste timp, de la cel de-al 
IX-Iea Congres și pină în prezent, cînd țara întîmpină 
cu noi și eroice fapte de muncă Congresul al XIH-Iea 
al partidului, energiile creatoare ale națiunii noastre 
socialiste s-au transformat - și se transformă în con
tinuare, cu tot mai mare intensitate - în prestigioase 
realizări obținute în industrie, în agricultură, în învăță- 
mint, știință și cultură, in activitatea politico-educativă, 
in toate domeniile vieții economico-sociale.

Azi, cind se împlinesc 63 de ani de la 8 mai 1921, 
evocăm, in pagina de față, citeva dintre aceste impu
nătoare înfăptuiri din care se conturează imaginea 
istoriei noi a patriei ; o istorie ce are ca ax central 
adevărul fundamental că partidul și poporul sînt auto
rii măreței opere de edificare a României socialiste, 
că unitatea întregului nostru popor în jurul partidului, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă garanția 
sigură a ridicării țării noastre pe cele mai înalte trepte 
de progres și civilizație.

Spiritul militant
de profunde transformări

factor de progres,
înnoitoareRealitățile demonstrează cu pregnanță : lupta revoluționară nu s-a încheiat. Răsturnarea claselor asupritoare și cucerirea puterii a fost doar o etapă. O etapă foarte importantă, este adevărat, a luptei revoluționare. dar etapele care au urmat nu au fost mai ușoare. Dimpotrivă, au fost mai grele, pentru că au avut ca obiectiv fundamental înfăptuirea unor mari transformări revoluționare in întreaga societate. Ne aflăm, acum, intr-o etapă superioară a construcției socialiste. în care avem de rezolvat probleme hotărîtoare pentru destinul patriei. Trebuie să avem în vedere, sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. că procesul revoluționar. lupta revoluționară continuă-in noile condiții istorice.Comunistul Constantin Popa este miner. Erou al ■ Muncii Socialiste și șef de brigadă la întreprinderea minieră Lupeni. „îmi place — povestește el — ca de pe înălțimile dimprejur să privesc panorama orașului. Un oraș frumos, cu blocuri moderne, impunătoare, cu școli și grădinițe, complexe comerciale, cinematografe, casă de cultură, cluburi, terenuri de sport. Totul este nou. Cum noi sînt și condițiile noastre de muncă, utilajele complexe, de mare randament, mijloacele de transport din abataje. între Lupenii anului 1929, anul marilor bătălii revoluționare conduse de partid împotriva exploatării, și Lupenii de astăzi, între condițiile de muncă și viață ale minerilor de atunci si cele de astăzi distanta este uriașă I Vechiul oraș a apus pentru totdeauna ; o nouă urbe s-a născut în iureșul revoluției socialiste. O revoluție inițiată, condusă și înfăptuită de partidul comunist. S-a încheiat, însă, această revoluție ? Nu. nu s-a încheiat. Partidul ne cere să mergem înainte, să perfecționăm, să ridicăm pregătirea profesională la nivelul acestei tehnici avansate, să luptăm împotriva unor deprinderi învechite ce mai stăruie în conștiințe. Dar. mai cu seamă, ni se cere, azi, să acționăm cu totală dăruire, cu înaltă răspundere pentru îndeplinirea sarcinii stabilite de partid — a da patriei cit mai mult cărbune, pentru a contribui astfel la înfăptuirea programului de dobîndi- re a independenței energetice a tării. Faptul că in prezent, aici, la întreprinderea minieră Lupeni. realizăm una dintre cele mai mari producții anuale a unei mine subterane de cărbune din țara noastră — 2,2 milioane tone de cărbune cocsificabil — este, fără îndoială, o dovadă a spiritului nostru revoluționar, este un act revoluționar".Tot o dovadă de spirit revoluționar : petroliștii Schelei de foraj Ze- meș, din cadrul Trustului de foraj extracție Moinești. s-au angajat ca în acest an — anul în care se împlinesc patru decenii de la marele act istoric de demnitate națională de la 23 August 1944. anul celui de-al XIII-Iea Congres al partidului — să foreze cu 10 000 metri mai mult ca în 1983. Este mult, este puțin ? „Este 

o sarcină grea — spune Gheorghe 
Georgescu, secretarul comitetului de partid al schelei, dar care poate fi realizată. Cu o condiție însă : să gindim în spirit revoluționar, să acționăm în spirit revoluționar. Avem o bază trainică : industria extracti-

vă de gime brigăzi de foraj și producție, iar in acest proces de reorganizare se regăsesc orientările novatoare și revoluționare proprii secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Fiecărui petrolist i se cere să înțeleagă in profunzime sensul nou, revoluționar pe care îl conferă muncii sale concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu. I se cere să-și asume răspunderi la nivelul exigențelor actuale ; nouă, tuturor, ni se cere să ne angajăm cu întregul 'potențial, cu întreaga competență și experiență în onorarea acestei sarcini, să acționăm in spirit revoluționar, comunist";„A fi revoluționar, ne. învață secretarul general al partidului, este mai mult decît o calitate —spune 
Gheorghe Turbureanu, maistru oțe- lar la Combinatul siderurgic Reșița. Este îndatorirea de a te situa întotdeauna în frunte, de a fi prezent acolo unde este mai greu, de a nu da înapoi in fața greutăților, de a contribui într-o măsură tot mai mare la bunul mers al treburilor. Cu alte cuvinte, nu un veșmint exterior pentru activitatea revoluționară ne cere secretarul general al partidului, nu un simțămînt „de zile mari", ci o stare activă a gindului și faptei în munca de zi cu zi. care înaripează și mobilizează. Cu prilejul vizitei de lucru în combinatul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a încredințat sarcina transformării Reșiței într-o citadelă a calității și eficienței. Astăzi, putem spune că această sarcină. prin munca revoluționară, prin spiritul de dăruire și acțiune al comuniștilor. al întregului înfăptuiește cu succes".Exemple ? în primele ale acestui an oțelarii

petrol și gaze a fost in între- reorganizata, s-au constituit partidul nostru in frunte, spargem 
munte după munte" — scandau brigadierii prezenți, în revoluției

colectiv, sepatru luni reșițeni au produs aproape 80 000 tone de oțel aliat, cu o economie la consumurile materiale, feroaliaje și energie de 18 milioane lei. iar in sectorul de laminare realizările la producția de profile aliate deoășesc 60 000 tone, asigurindu-se depășirea planului producției-marfă pe aceașjă perioadă. Se adaugă. Ia aceste realizări, faptul că. de la începutul anului și pină în prezent, colectivul reșițean a asimilat noi mărci de oțeluri pentru necesitățile economiei naționale și pentru.export.A fi revoluționar înseamnă să pui mai presus de toate interesele partidului, ale poporului. în acest spirit este educată astăzi și tînăra generație a patriei. Mărturie stau miile și miile de tineri brigadieri care au muncit pe șantierul. Canalului Dunăre — Marea Neagră, care și-au lăsat semnătura pe această mare construcție a epocii socialiste ce va dăinui peste veacuri. „Spre deosebire de înaintașii noștri de la Bumbești-Li- vezeni și Agnita-Botorca — ține să sublinieze Nicolae Ivanov, comandantul Șantierului național al tineretului de la Canalul Dunăre — Marea Neagră — care își manifestau spiritul revoluționar prin efort de voință, muncind din greu cu lopata și tîrnă- copul. generația de astăzi a beneficiat de tot ceea ce a creat mai nou industria noastră modernă".între Bumbești-Livezeni și Canalul Dunăre peste timp unui uriaș — Marea Neagră, un arc sugerează traiectoriile salt revoluționar. „Cu

primii ani ai socialiste, pe șantierele refacerii țării. Munții erau asaltați Ia propriu de către oameni educați de partid să lupte și să învingă. Mulți dintre ei erau necalificați, iar uneltele lor de muncă erau lopata și tîrnăcopul. Dar construcția socialistă nu este, nu poate fi opera unei .singure generații. Alte generații au preluat sarcinile edificării noii societăți, generații cărora partidul le-a deschis larg porțile școlilor, ale instituțiilor de cultură ; cărora le-a asigurat o înaltă calificare și le-a dotat cu mașini și uti- lâjeala'/nivelul celei' mai înalte tehnici mondiale. Au primit mult noile generații, li se cere mult. Gîndul înaripat al partidului Ie este mereu îndemn spre noi și noi înfăptuiri.Astăzi, cînd partidul numără aproape 3,4 milioane de membri, nu există unitate economico-socială în care să nu-și desfășoare activitatea o organizație de bază puternică, cu un rol dinamizator ; astăzi avem în frunte un partid de masă, implantat organic în toate celulele vii ale societății românești. Faptul că astăzi peste 32 la sută din populația activă a tării face parte din rindurile partidului ilustrează în chip grăitor uriașa forță organizatorică, marele prestigiu și influența Partidului Comunist Român. „Rolul conducător al 
comuniștilor, al partidului, așa cum sublinia încă o dată secretarul, general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ia lucrările recentei plenare a Consiliului National al Oamenilor Muncii, 
vitatea nractică 
ții, a fiecărui 
în felul în care 
îndeplinește sarcinile de răspundere 
încredințate, în care acționează pen
tru unirea eforturilor tuturor oa
menilor muncii".Spiritul revoluționar pe care îl imprimă maselor, tineretului este . caracteristica fundamentală a partidului însuși. „Semnificativ. în acest sens — sublinia tovarășul loan Diț, prim-secretar al Comitetului municipal Satu Mare al P.C.R. — este faptul că partidul nu acționează prin metode administrative, de comandă, ci printr-o amplă activitate organizatorică și politico-educativă, Rolul conducător al partidului se realizează. în prezent. într-un cadru unitar, caracterizat printr-un vast și complex proces de împletire tot mai strinsă a activității partidului cu cea a statului și a celorlalte organisme sociale. Din inițiativa secretarului general al partidului au fost adoptate măsuri menite să asigure exercitarea actului conducerii politice nu din afară, ci din interiorul organismelor economice, sociale. obștești.'1 prin activitatea organelor și organizațiilor de partid — prezente pretutindeni, prin munca însuflețitoare a activului, a comuniștilor din conducerea organizațiilor de masă și obștești. Rolul conducător al partidului se exercită. în același timp, prin acțiunea comună cu clasa muncitoare, țărănimea si intelectualitatea, prin dialogul permanent al secretarului general al partidului cu masele, prin unirea forțelor creatoare ale întregului popor în direcția accelerării progresului istoric".

se reflectă in acti- 
a fiecărei organiza- 
membru de partid, 
fiecare comunist iși

ca și noile blocuri de locuințe ce întregesc peisajul României contemporane. Toate aceste avuții, la un loc, împreună cu oamenii ce le sint, acum, adevărații stăpini, profilează noul chip al patriei. Știu că alta era înfățișarea țării noastre nu cu mulți ani în urmă, înainte de Congresul al IX-lea ; știu că cele mai multe uzine, baraje, poduri, drumuri naționale, blocuri de locuințe nu existau a- cum două decenii. Ele sint realități ale noii geografii a patriei. Și ale noii sale istorii. Arhitectul tuturor acestor mărețe edificii este Partidul Comunist Român, iar constructorul lor este, harnicul nostru popor".Desigur, aceste cîteva impresii ce s-au întipărit în memoria elevei Dana Maria Dumitrescu nu reușesc să redea, in întregime, noul chip al patriei,. ci numai il sugerează. Dar nici nu este posibil ca în cîteva cuvinte să cuprinzi tot ce s-a înfăptuit in România in anii de după cel de-al IX-lea Congres al partidului. Pentru că totul s-a transformat, s-a înnoit. Orașele și satele s-au modernizat cu rapiditate extraordinară. Au fost ridicate mii și mii de obiective industriale, repartizate echilibrat in toate județele patriei. S-au înălțat pretutindeni locuințe confortabile, instituții științifice, de invățămint și cultură, unități sanitare. Țara toată a devenit un imens șantier ; de Ia un capăt la altul ,șe muncește, se creează — inspiratorul, organizatorul, conducătorul acestui extraordinar proces constructiv fiind partidul, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.De unde am pornit ? ~ comparăm ?„Cercetătorul realităților țării — precizează conf. 
Radu Vâlceanu, directorul de chimie din Timișoara — va constata, pe baza analizei faptelor, a raportului dintre prezent și trecut, că au fost, in istoria patriei, numeroase epoci de glorie, dar că orice fel de comparație, din orice punct de vedere, arată că epoca cea mai rodnică, din cite ag existat vreodată, a început după cel de-al IX-leâ' Congres al partidului. In multe privințe au fost obținute, in aceste doua decenii, realizări ce altădată nu s-au putut înfăptui în sute și. sute de ani. Viața, istoria dovedesc că nicicînd patria noastră nu s-a înscris, așa cum o face azi, cu îndreptățit femei și cu justificată mîndrie, între țările cu o economie modernă, dinamică și viguroasă. Nicicînd poporul nostru nu a avut un conducător atît de încercat, cum este Partidul Comunist Român, continuatorul celor mai mărețe năzuințe, și idealuri de luptă pentru libertate și dreptate socială, pentru unitate națională ’ ’ ’dar care, în noile ridică pe o treaptă țiile eroice, patriotice ale înaintașilor. România dispune, în prezent, de uzine moderne, multe dintre ele ega- lîndu-le pe cele mai bune unități similare din lume. Dar nu am ajuns la capătul drumului. Ne stau în față importantele sarcini trasate de cel de-al Xll-lea Congres al partidului nostru pentrti cincinalul 1981—1985 ; ne preocupă' perspectiva dezvoltării patriei pină la finele acestui veac. Aceste obiective au devenit program de muncă rodnică pentru întregul nostru popor".

Cu ce nede azi ale univ.Centruluidr.

și independență, condiții istorice, superioară tradi-

Omul nou

Chipul patriei în lumina noii sale istoriiAu trecut 63 de ani de la făurirea partidului comunist. O istorie eroică — parte istorii Partidul întregii partid mișcare societății. Rodul acestei uriașe activități revoluționare desfășurate neîntrerupt timp de 63 de ani este România de azi, socialistă.Care sint trăsăturile ce definesc azi, chipul patriei ? Dintre milioane de răspunsuri posibile, am ales unul ce ni s-a părut a fi deosebit de su-

integrantă a tumultuoasei multimilenare a patriei, a devenit centrul vital al noastre societăți ; de la radiază energia ce pune în toate forțele creatoare ale

al pionierei Dana Maria
VII-a

gestiv, celDumitrescu, elevă în clasa a la Școala generală nr. 19 din Capitală : „Am fost anul trecut, in vacanța de vară, împreună cu părinții mei, pe Transfăgărășan. Am privit cu emoție acea imensă panglică argintie căreia oamenii i-au tăiat drum printre stinci, la înălțimi amețitoare. Am poposit la barajul Vidraru, am urcat pină la monumentul ce simbolizează stăpinirea de către om, cu forța sa, cu priceperea sa, a curentului -electric ; de acolo, de sus, privirea cuprinde, în toată măreția sa. uriașul zid de beton ce domină acel

minunat peisaj montan. Am trecut prin Pitești și am văzut o altă impresionantă construcție : Combinatul petrochimic — una dintre multele cetăți moderne ale industriei românești. Călătorind spre Costinești, am admirat noua cale de apă năre spus toată acestgrandios din cite au fost construite, pină în prezent, în România — nu ar fi putut fi construit. Dar canalul este deja gata ; el a. intrat în viața țării, ca și uzinele, ca și barajele,

și Marea Neagră, că dacă nu s-ar fi țara, atit de multe canal
dintre Du- Tata mi-a ridicat, in uzine, niciobiectivul cel mai
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Cum arată, azi, chipul patriei ? Din alte milioane de răspunsuri posibile, am ales citeva pornite din locurile fierbinți ale muncii.Morar Traian, lăcătuș la întreprinderea de tractoare Brașov : „De aici, din întreprinderea în care lucrez, de la locul meu de muncă, văd patria, o simt harnică și doritoare de progres. Parcurgem o etapă de istorie densă, hotărîtoare în procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Ce raportăm, acum, la cea de-a 63-a aniversare a partidului ? Aș vrea să mă refer mai intii la un fapt din uzina noastră. A treia secțipne a liniei automate pentru prelucrarea chiulasei noilor tipuri de tractoare faoricate la Brașov, formată din 12 agregate complexe, a intrat in reparații capitale, ilar necesitatea asigurării fabricației cu acest reper' impunea ca reparația să se facă într-un timp record. Nu voi insista asupra modului în care a muncit echipa căreia i s-a încredințat această sarcină. Aș vrea să spun numai că efortul a .fost maxim ; reparația a fost efectuată în decurs de numai o săptămină, cind în mod normal ea ar fi trebuit să dureze puțin 20 de zile. Un simplu viață, dar el se adaugă altor fapte ale țării, ce fac să neîncetat venitul național".
Costică Mișcă — Erou al Socialiste, președintele cooperativei agricole de producție Bucov, județul Prahova : „Pentru mine patria începe de aici, de la Bucov ; începe cu pămîntul cooperativei noastre. Sînt om al ogorului, un țăran ca mulți alții — care au avut și au încredere deplină in cuvîntul partidului. I-am intuit de la început voința constructivă, priceperea practică pentru eliberarea omului de sărăcie și nevoi. Ne îndemna la faptă îndrăzneață, la unirea eforturilor noastre, ale țărănimii cu ale clasei muncitoare, aliatul nostru de nădejde de la oraș. Cu decenii în urmă, la început de drum, nu aveam prea multe cunoștințe teoretice. Ne-a fost greu și a trebuit să dăm dovadă de multă voință pentru a reuși. Nu am fost, însă, singuri. Veneau muncitorii comuniști de la Ploiești și ne încurajau, ne ajutau, ne reparau uneltele, atelajele. Fără acest ajutor am fi reușit mai greu. Astfel s-a cimentat, incă de atunci, alianța dintre clasa muncitoare a fabricilor și clasa muncitoare a ogoarelor. O unitate puternică, indestructibilă, ce se înscrie, azi, între marile noastre cuceriri politice. Am făcut zid în jurul partidului cu faptele noastre. Am pus accent mare pe hărnicie și am mers înainte cu pași îndrăzneți, vi- guroși. Astăzi, cooperatorii noștri ciștigă la o zi-inunca mai mult cniar decît muncitorii de la oraș. Tot ce au aici, în comună, cămin cultural, școli noi, cinematograf și străzi asfaltate, apă în curte sau direct în casă, le asigură un confort ridicat și o viață civilizată. Recoltele au fost bogate an de an, vitele smt frumoase, producția de lapte mare. Pentru aceste rezultate, noi am fost răsplătiți de partid și de stat cu multe însemne și decorații. Unitatea deține titlul de „Erou al Muncii Socialiste" pentru producția de lapte, în această primăvară, din mina iubitului conducător al partidului și sta-

cel fapt de și altor creascăMuncii

\ \
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Partid și tară și unul este drumul lor în demnitate: iată-ne puterea.îngemănat
)
ț

Partid și țară — comunism înseamnă aici gîndit, sub steagul tricolor;prin libertate spunem: viitor.Partid și țară — sens și devenire istorică, trăită-aici, știută-n omenirevibrantă contopire,
tulul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, am primit Ordinul -Meritul agricol- clasa I ; cel de-al treilea consecutiv pentru recoltele mari obținute".

construcția cea mai impunătoare
a nouluiLa o sărbătoare menită să omagieze munca, în vara anului trecut, cînd se împlineau trei decenii și jumătate de la constituirea primelor șantiere naționale ale tineretului, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia că in România, în perioada edificării socialismului, au fost ridicate construcții grandioase, dar că mai impunătoare decit toate aceste mărețe edificii este construcția unui om nou, cu o conștiință înaintată, socialistă. Milioane și milioane de oameni au trecut, cu deosebire. după cel de-al IX-lea Congres al partidului, prin acest generos proces transformator ; revoluția socialistă le-a schimbat în mod fundamental condiția, determ'- nindu-i să gindească și să acționeze potrivit noului lor statut de făuritori de istorie, de participant activi la construcția noii societăți socialiste și la conducerea ei.Dar ce înseamnă a fi om nou ?„Din punct de vedere biologic — arată prof. univ. dr. Ion Anghel, prorector al Universității București — omul a rămas relativ neschimbat, înnoirile s-au produs la nivelul conștiinței lui. Aceste înnoiri nu au venit insă dintr-o dată, ci treptat. Ele s-au integrat intr-un amplu proces de transformări revoluționare. După cel de-al IX-lea Congres s-a trecut cu fermitate la modernizarea structurilor economice, la ridicarea potențialului industrial al țării, la perfecționarea muncii în agricultură; totodată, s-a asigurat creșterea neîntreruptă a venitului național, al cărui ritm l-a depășit pe cel al produsului social. România dispune, pentru prima dată in istoria sa, de o politică de stat programatică in domeniul cercetării științifice, elaborată din inițiativa și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, care asigură introducerea în toate domeniile de activitate a cuceririlor științifice și tehnice pentru accelerarea progresului economic și social al țării. într-o măsură tot mai mare, știința și invățămîntul sint antrenate în soluționarea unor probleme de primă importanță ale economiei naționale. în acest cadru
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timp, socialist, al țâriieconomic, politic, social și cultural s-au dezvoltat o atitudine nouă, înaintată față de muncă, o înțelegere revoluționară a răspunderilor in societate, s-a întărit respectul pentru cinste, dreptate și adevăr. Omul nou a devenit o realitate, dar procesul formării lui nu s-a încheiat încă; a- cest proces este de mare amploare și de lungă perspectivă".• Munca s-a dovedit a fi cadrul cel mai generos in care se formează, se dezvoltă și se afirmă trăsăturile omului nou.„Sînt mindru că mă număr între milioanele de cetățeni ai patriei Care transpun în fapt, prin muncă rodnică, gîndul înaripat al partidului — ne spune Zippenfcnig Miklos — lăcătuș, șef de echipă la secția prototipuri a întreprinderii „Electromu- reș“ din Tîrgu Mureș. Dacă eu, muncitor de naționalitate maghiară, am avut posibilitatea să învăț, să mă pregătesc continuu, dacă am putut să mă afirm ca inventator, deținător a zece brevete de invenție, acest fapt îl datorez tovarășului Nicolae Ceaușescu, în a cărui concepție ade-

vărata egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, se înfăptuiește numai dacă se asigură condiții egale de muncă, de pregătire, de afirmare socială. Pe această concepție înaintată se întemeiază politica înțeleaptă a partidului nostru de soluționare judicioasă, revoluționară a problemei naționale".„Ca și zecile de mii de oameni ai muncii de naționalitate germană din județul nostru — ne spune Rcnate Schuster, muncitoare la întreprinderea „Libertatea" din Sibiu — am numeroase temeiuri să apreciez măreția prezentului, înfăptuirile poporului nostru, sub conducerea partidului comunist, din anii de după Congresul al IX-lea. întreprinderea „Libertatea" din Sibiu, unde lucrăm împreună, în strînsă înfrățire, oameni ai muncii români, germani, maghiari, a devenit sub ochii mei o mare și modernă citadelă industrială, dotată cu utilaje dintre cele mai perfecționate. Aici, mii de femei avem locuri de muncă, de for- mare și afirmare
La cea de-a 63-a aniversare a partidului, toți 

oamenii muncii de Ia orașe și sate, fără deosebire de 
naționalitate, se află puternic angajați in făurirea unei 
Românii noi, frumoasă, bogată și demnă, cum nu a 
fost niciodată în întreaga sa istorie. La temelia acestei 
impresionante construcții se află gîndul înaripat al 
partidului, voința întregii noastre națiuni de a înfăptui 
în mod exemplar — în acest an al celei de-a 40-a 
aniversări a actului istoric de la 23 August 1944 ți al 
celui de-al Xlll-lea Congres și în întregul cincinal — 
programele elaborate de Partidul Comunist Român.

Partidul nostru comunist intră în cel de-al 64-lea 
an de viață mai puternic și mai unit ca oricind. Din 
conștiințele tuturor fiilor țării pornesc către partid, 
către secretarul său general înălțătoare sentimente de 
dragoste și recunoștință, însoțite de hotărirea fermă 
de a munci fără preget pentru ca însuflețitoarele che
mări la muncă ale tovarășului Nicolae Ceaușescu să 
fie exemplar transpuse în fapt. Munca pentru progresul

partidului, toți

profesională și

socială. S-a stins de mult faima Sibiului de dinainte de eliberarea țării, de a fi zona cu cele mai multe femei casnice. Chiar în industria constructoare de mașini si- biană femeile reprezintă astăzi a- proape 30 la sută, din care circa 10 la sută sînt de naționalitate germană. Mulți, foarte mulți oameni ai muncii din rindul naționalităților conlocuitoare, unii chiar din întreprinderea noastră, au fost promovați în funcții de răspundere, s-au ridicat din rindul lor directori de întreprinderi, președinți de consilii unice agroindustriale, primari, activiști de partid, directori de școli".A fi om nou înseamnă a munci, a crea, a contribui la sporirea avuției naționale, la progresul patriei. „Exemplul cel mai viu, cel mai însufleți tor pentru omul nou al societății noastre — arată studenta Mi- haela I. Dincă, din anul V al Facultății de electrotehnică din Craiova — îl constituie munca și viața tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, Revoluționarul, așa cum este definit in opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, așa cum îl prefigurează ilustra sa personalitate, este cu adevărat omul lor noastre, un om care tezător către ziua de acționează din dragoste față de partid, față de țară și popor. Urmind acest luminos exemplu, acest însuflețitor îndemn, fiii patriei se angajează cu întreaga lor ființă în edificarea socialismului și comunismului in România".

nou al zilș- pri veste cu- miine, care nemărginită

continuu, multilateral al țării constituie, azi, în socie
tatea noastră socialistă, supremul argument al unității 
întregului popor in jurul partidului, al secretarului său 
general, factorul cel mai activ, cu adevărat revoluțio
nar, in măsură să prefigureze o realitate economică 
și socială nouă, să adauge noi valori societății.

Pentru întregul nostru popor, prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in fruntea partidului și a țării, 
luminoasa lecție de patriotism, de dăruire și abnegație 
revoluționară pentru cauza socialismului și comunis
mului, ce se prefigurează din întreaga sa viață, din cei 
peste 50 de ani de activitate revoluționară dăruiți 
partidului și patriei, constituie un înflăcărat îndemn ca, 
în strinsă unitate, acționînd cu toată răspunderea, 
partidul să-și îndeplinească in mod exemplar misiunea 
istorică pe care și-a asumat-o, aceea de a asigura 
făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în 
România.

de Adrian VASILESCU și Alexandru PINTEAPagină realizată
cu sprijinul corespondenților „Scînteii"
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ES V

*

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu PLECAREA DIN CAPITALĂ
(Urmare clin pag. I)maritime, agriculturii, precum și în alte domenii de interes comun. Sînt încredințat că, în cursul convorbirilor noastre, vom identifica noi căi și mijloace de a extinde și mai mult relațiile româno-pakistaneze, atît pe plan bilateral, cît și pe arena internațională, în interesul popoarelor și țărilor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale. (Aplauze).Situația internațională- continuă să fie deosebit de gravă. Cursa înarmărilor a luat proporții îngrijorătoare, îndeosebi, S-a intensificat înarmarea nucleară. în diferite regiuni ale lumii continuă să se manifeste politica de forță și dictat, de consolidare și reîmpărțire a zonelor de influentă, de amestec în treburile interne ale altor state. Se mențin și chiar se adîn- cesc vechile conflicte dintre state, apar altele noi ; se amplifică fenomenele generale de criză economică mondială. Iată de ce putem spune, cu deplin temei, că, în actualele împrejurări internaționale, este mai necesar ca oricînd ca popoarele, forțele înaintate . din. întreaga lume, să-și întărească colaborarea și să acționeze cît mai unite pentru a opri cursul periculos al evenimentelor spre agravarea încordării și război, pentru soluționarea pe calea tratativelor a marilor probleme ce confruntă o- menirea, pentru colaborare și pace. 
(Aplauze).Noi considerăm că problema dezarmării, și îndeosebi a dezarmării nucleare, preîntîmpinarea războiului și asigurarea păcii constituie problema fundamentală a epocii noastre. Este cunoscut că, spre deosebire de toate celelalte armamente clasice, arma atomică are o proprietate aparte — și a- nume aceea că ea poate distruge înseși condițiile vieții pe pămînt. în epoca noastră un război mondial s-ar transforma inevitabil în- tr-o catastrofă nucleară, care ar duce la distrugerea întregii civili

zații, a înseși vieții pe planeta noastră. într-un asemenea război nu vor exista nici învingători, nici învinși, va pieri practic întreaga omenire. Dealtfel, oamenii de știință avertizează că folosirea numai a unei mici părți clin arsenalul nuclear actual poate duce la o iarnă nucleară, la distrugerea vieții. Iată de' ce trebuie făcut totul pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare, pentru dezarmarea nucleară,' pentru pace.'Sîntem preocupați de situația deosebit de gravă ce s-a creat pe continentul european prin trecerea la amplasarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune ale S.U.A. în țări din vestul Europei, și, ca urmare, la contramăsurile nucleare anunțate de Uniunea Sovietică. România se pronunță în mod ferm pentru oprirea realizării acestor măsuri — și de o parte și de alta — pentru reluarea tratativelor sovieto-americane în vederea ajungerii la un acord care să ducă la eliminarea totală a rachetelor cu rază medie de acțiune, și apoi a oricăror arme nucleare din Europa.Acționăm cu toată hotărârea pentru dezvoltarea colaborării în Balcani, pentru transformarea a- cestei regiuni într-o zonă a păcii și colaborării, fără arme nucleare și fără baze militare străine. Susținem, totodată, crearea unor asemenea zone fără arme nucleare în alte regiuni ale Europei și ale lumii.Considerăm că trebuie să se acționeze în modul cel mai hotărît pentru eliminarea forței și a amenințării cu forța din viața internațională. Este necesar să se facă totul pentru încetarea tuturor conflictelor și soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state numai și numai pe calea pașnică a tratativelor. în acest spirit considerăm că se impune să se facă totul pentru realizarea, pe calea tratativelor, a unei păci globale, trainice și juste în Orientul Mijlociu, care să ducă la retragerea Is

raelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, la soluționarea problemei poporului palestinian — inclusiv la realizarea unui stat palestinian independent — la asigurarea existenței, integrității și independenței tuturor statelor din zonă. (Aplauze).Considerăm, de asemenea, că se impune să se facă totul pentru încetarea războiului dintre Iran. și Irak, pentru retragerea trupelor ambelor țări la granițele naționale și pentru trecerea la soluționarea, prin tratative, a problemelor dintre ele pornindu-se de la interesele acestor țări și ale tuturor statelor din regiune de a se pune capăt încordării și războiului, de a se rezolva în bună vecinătate și a se dezvolta în securitate și pace.Una din realitățile cele mai îngrijorătoare ale epocii noastre o constituie agravarea situației țărilor în curs de dezvoltare, ca rezultat al relațiilor inechitabile dintre aceste țări și țările bogate, al politicii financiare și de credit și al dobînzilor extrem de ridicate practicate îndeosebi de S.U.A. Se poate spune că situația țărilor în curs de dezvoltare reprezintă și ea o bombă, cu efecte sociale foarte mari. Firește, explodarea ei nu va duce la distrugerea condițiilor vieții pe pămînt, dar poate avea ca urmare lichidarea relațiilor bazate pe inegalitate, asuprire și exploatare, poate deschide calea realizării unei lumi bazate pe relații democratice, de egalitate, a unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră. Ca țară socialistă în curs de dezvoltare, România conlucrează strîns cu toate țările în curs de dezvoltare, militează activ pentru întărirea solidarității și colaborării lor, în vederea stabilirii unei strategii și linii comune în tratativele acestora cu țările dezvoltate. Trebuie să se facă totul pentru realizarea unei noi ordini economice mondiale, bazată pe deplină egalitate, pe schimburi echitabile, care să asigure progresul mai rapid al țări

lor rămase în urmă, să înlesnească accesul neîngrădit al acestora la cuceririle științei și tehnicii moderne.Avînd în vedere complexitatea și gravitatea problemelor care confruntă epoca noastră, România consideră că este necesar ca la soluționarea acestora să participe activ, în condiții de deplină egalitate, toate statele și popoarele lumii, fără deosebire de, orînduire socială sau de mărime. Un rol deosebit revine în'această privință țărilor mici și mijlocii, țărilor în curs de dezvoltare, statelor nealiniate, care constituie majoritatea țărilor lumii și sînt nemijlocit interesate într-o politică de egalitate, de respect al independenței naționale, de colaborare și pace.în același timp este necesar ca Organizația Națiunilor Unite, alte organisme internaționale să aibă un rol mai activ în soluționarea acestor probleme, în asigurarea păcii și înțelegerii între națiuni.
Domnule președinte,Sînt încredințat că vizita pe care 

o facem în țara dumneavoastră, convorbirile Nși înțelegerile la care vom ajunge 7vpr constitui un nou moment important în întărirea și dezvoltarea relațiilor dintre țările și popoarele noastre.Cu această convingere, doresc să urez poporului prieten pakistanez succese tot mai mari în dezvoltarea sa economică și socială, în întărirea independenței, bunăstare și fericire.Urez o colaborare tot mai largă și rodnică între țările și popoarele noastre, între România și Pakistan.Vă urez dumneavoastră, domnule președinte, și doamnei Zia-ul Haq multă sănătate și succes în întreaga activitate.Vă urez dumneavoastră, tuturor, stimați prieteni pakistanezi, multă sănătate.Urez întărirea continuă a păcii și colaborării între toate popoarele lumii ! (Vii aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a plecat, luni dimineața, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, într-o vizită oficială de prietenie în Republica Islamică Pakistan, la invitația președintelui acestei. țări, general Mohammad Zia-ul Haq.Șeful statului român este însoțit în această vizită de tovarășii Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, Ion M. Nicolae, viceprim- ministru al guvernului, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Tovarășul." Nicolae Ceaușesctv și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați, la plecare, de tovarășii Constantin Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Lina Ciob'anu, Ion Comun, Nicolae Constantin, ' Ion Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina Găinușe, Manea Mănescu, Paul 

PRIMIRE CĂLDUROASĂ 
LA ISLAMABAD

Niculescu, Constantin Olteanu, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, Ștefan Bîrlea, Marin Enache, Petru Enache, Mihai Gere, Suzana Gâdea, Ana Mureșan, Elena Nae, Ion Radu, Ion Stdian, loan Totu, Ion Ursu, Richard Winter, Nicii Ceaușescu, Silviu Curticeanu, Constantin Radu și loan Avram și Gheorghe Petrescu, viceprim-miniștri ai guvernului.Erau prezenți membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale, organizații de masă, și obștești, generali. 03 .suit -eiAu fost de față-Sibte Yahya Naqvi, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Islamice Pakistan la București, și membri ai ambasadei.A fost, de asemenea, prezent Hayssam Barakat, ambasadorul Republicii Arabe Siriene in țara noastră.

Ceremonia plecării a avut loc pe aeroportul Otopeni, împodobit sărbătorește. Deasupra salonului oficial al aerogării se afla portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, încadrat de drapelele partidului și statului. Pe mari pancarte erau înscrise urări adresate partidului, secretarului său general, patriei noastre.Pe aeroport se aflau numeroși bucurcșteni, care i-au aplaudat îndelung pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu, le-au urat un călduros „Drum bun 1“ și deplin succes în această nouă și importantă solie de pace, colaborare si înfiîldl’b'tq întcrmîponală. jLa scara ..avionului, un grtȘ^ dj? pionieri au oferit tovarășului Nîcola'e Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu frumoase buchete de flori.La ora 9.00, aeronava prezidențială a decolat, indreptindu-se spre Islamabad.

Foc sW președintelui Mohammad Udul
(Urmare din pag. I)nu pot constitui un impediment pentru astfel de legături. De fapt, a subliniat președintele pakistanez, două țări pot să rămînă profund angajate propriului lor mod de viață și, totodată, să depună împreună eforturi pentru realizarea unor scopuri de interes mutual și, în acest context, eforturile comune ale Pakistanului și României reprezintă un frumos exemplu. 
(Aplauze).Referindu-se la relațiile strînse dintre Pakistan și România, președintele a arătat că acestea se întemeiază pe respectarea principiilor universal recunoscute pe plan internațional, și anume neamestecul în afacerile interne ale altor state, recunoașterea egalității suverane a tuturor statelor, independenței și respectarea integrității lor teritoriale.Prin ele însele, aceste principii de aur au valoare neprețuită. Totuși, Excelență, constatăm cu mult 

regret că, în ciuda proclamării a- cestor principii, în practică ele sînt încălcate în mod deschis, punîn- du-se în pericol pacea regională și mondială.în continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la stările de conflicte și încordare existente în regiune și în alte zone ale lumii și a subliniat necesitatea de a se depune toate eforturile pentru soluționarea acestora pe cale politică, pașnică, prin tratative între state, purtate în spiritul deplinei egalități și respectului reciproc, al dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber și independent, fără nici un amestec din afară.Avînd în vedere deteriorarea situației din vecinătatea noastră, considerăm că a devenit un imperativ pentru țările din zona noastră să întrețină relații bune, a subliniat, în continuare, vorbitorul. în consecință, în plus față de eforturile noastre de a întări pe viitor relațiile prietenești cu India, facem eforturi sincere pentru a promova cooperarea re

gională între țările din Asia de sud. Sînt satisfăcut de faptul că s-au obținut progrese utile în această direcție.Excelență, trecînd la situația internațională, preocuparea mea crește în loc să se diminueze. Tensiunea Est-Vest, cursa înarmărilor nucleare, obsesia privind lărgirea sferelor de influență și recesiunea economică globală sînt probleme ale căror efecte sînt simțite în toate țările, mari sau mici.Președintele Zia-ul Haq a spus în încheiere :Excelență, rolul important pe care dumneavoastră l-ați jucat în reducerea tensiunii internaționale și promovarea păcii și înțelegerii, în Europa, în mod deosebit, este recunoscut pretutindeni. Aștept cu nerăbdare începerea discuțiilor noastre de mîine astfel încît să putem beneficia de analizele dumneavoastră obiective, de evaluările înțelepte ale situației globale și problemelor regionale. Discuțiile ne vor oferi, de asemenea, ocazia 

de a efectua, un schimb de yederi cu privire la relațiile bilaterale dintre România și Pakistan. A- cestea vor conduce la intensificarea pe mai departe a prieteniei și cooperării dintre țările noastre.Cu aceste cuvinte, doresc să urez din nou bun venit în Pakistan înalților oaspeți și să vă • rog, doamnelor și domnilor, să vă alăturați urărilor mele din inimă :Pentru sănătate și viață îndelungată Excelenței Sale Nicolae Ceaușescu, președintele României, și doamnei Elena Ceaușescu.Pentru sănătatea și fericirea tuturor membrilor . delegației române.Pentru fericirea tuturor doamnelor și domnilor prezenți aici.Pentru prosperitatea și progresul poporului României ; șiPentru creșterea continuă a prieteniei dintre Pakistan și România !Trăiască prietenia pakistanezo- română ! (Vii aplauze).Vă mulțumesc !

(Urmare clin pag. I) matei, amiral Mohammed Saeed, adjunctul șefului Statului Major al marinei, general Jamal-A. Khan, adjunctul șefului Statului Major al forțelor aeriene, Khawja Mo- hammad-Safdar, președintele Comitetului federal, Mir Aii Ahmad Talpur. ministrul apărării, Ghulam Ishaq Khan, ministrul de finanțe și pentru probleme economice, Mahmud Haroon, ministrul de interne, alți membri ai guvernului și oficialități pakistaneze.La rîndul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat persoanele oficiale române care îl însoțesc in vizita în Pakistan.La aeroport erau prezenți ambasadorul României la Islamabad, Constantin Burada, ambasadorul Pakistanului la București, Iqbal Hosain, precum și șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în Pakistan.In semn de înaltă cinstire, zeci de tineri pakistanezi au format un a- devărat culoar viu, presărînd petale de flori în calea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.Numeroși pakistanezi aflați pe aeroport au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu o primire deosebit de călduroasă. Cei prezenți au aplaudat cu prietenie, au fluturat slegu- lețe românești și pakistaneze, eșarfe multicolore, manifestîndu-și bucuria de a-i saluta ca oaspeți de vază pe pămintul Pakistanului. Pitorești grupuri artistice au prezentat cintece și dansuri din folclorul local.în această atmosferă, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de generalul Zia-ul Haq. de celelalte persoane oficiale române și pakistaneze, au părăsit aeroportul. îndreptîndu-se spre reședința ce le-a fost rezervată în orașul Rawalpindi, situat la 20 km de Islamabad.Pe străzile orașului, numeroși locuitori au făcut președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu o vie manifestare de simpatic, exprimîndu-și prețuirea fată de șeful statului român, a că

rui activitate este bine cunoscută și apreciată în Pakistan. Coloana oficială a străbătut bulevardele largi ale orașului, flancate de blocuri moderne, de edificii social- culturale impozante, pe care erau arborate. în semn de înaltă cinstire, potrivit obiceiului local, eșarfe viu colorate, precum și drapelele României și Pakistanului. Pe numeroase pancarte aflate pe bulevardele străbătute de coloana oficială erau înscrise urări de bun venit in limbile română și urdu adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.La sosirea la reședință — Palatul prezidențial — intre președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu și președintele Zia-ul Haq a avut loc o convorbire prietenească, in cadrul căreia a fost exprimată satisfacția pentru vizita pe care șeful statului român o întreprinde în Pakistan, pentru noul dialog Ia nivel înalt româno-pakis- tanez menit a da noi impulsuri colaborării prietenești dintre cele două țări.
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HOTĂRÎRE-APEL
a plenarei Consiliului National al Oamenilor Muncii 

din industrie, construcții, transporturi, 

circulația mărfurilor și finanțe

PARTIDUL- inima puternică, veșnic tînără a poporului
(Urmare din pag. I)

Consiliul Național al Oamenilor. Muncii din 
industrie, construcții, transporturi, circulația 
mărfurilor și finanțe, întrunit în ședință plenară 
în zilele de 4-5 mai 1984, a dezbătut și 
aprobat, în spiritul indicațiilor tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, Raportul Consiliului 
de Miniștri cu privire la activitatea de îndepli
nire a planului național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială pe primele 4 luni ale anului 1984, 
de realizare a programului de dezvoltare a ba
zei energetice șl de materii prime, precum și 
măsurile ce se impun pentru îndeplinirea pla
nului la toți indicatorii pe acest an și Raportul 
privind modul cum au acționat organele de con
ducere colectivă din ministere, centrale și în
treprinderi pentru realizarea prevederilor Hotă- 
rîrii plenarei Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român din iunie 1983 cu privire la 
extinderea și generalizarea acordului global și 
a Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din ianuarie 1984 cu privire la îm
bunătățirea organizării unităților de construcții- 
montaj și preluarea lucrărilor în antrepriză, ex
tinderea și generalizarea acordului global in 
toate ramurile economiei.

Exprimîndu-și acordul deplin cu documentele 
supuse, dezbaterii, plenara a apreciat că ele 
sînt menite să asigure înfăptuirea neabătută a 
istoricelor hotărîri ale Congresului al Xll-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, realizarea 
integrală și în cele mai bune condiții a pla
nului național unic pe anul 1984, obținerea de 
noi și remarcabile succese în întîmpinarea ma
rilor evenimente din viața poporului român — 
aniversarea a patru decenii de la revoluția de 
eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August și cel de-al 
Xlll-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Plenara a evidențiat contribuția esențială și 
rolul hotărîtor ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în elaborarea și înfăptuirea neabătută a întregii 
politici interne și externe a partidului și statu
lui nostru, în conceperea planurilor de dezvol
tare economico-socială a țării, a programului de 
dezvoltare a bazei energetice și de materii pri
me și a celorlalte programe speciale pe ramuri 
și domenii, în asigurarea perfecționării continue 
a mecanismului economico-financiar, autoges- 
tiunil și autoconducerii, în adîncirea democrației 
muncitorești, revoluționare, în extinderea șl ge
neralizarea acordului global in toate ramurile 
economiei. Marile succese dobîndite sub condu
cerea partidului, a secretarului său general, sti
mulează energiile și forțele creatoare ale na
țiunii noastre pentru înfăptuirea obiectivului fun
damental al acestui cincinal - trasat de Con
gresul al Xll-lea al partidului - trecerea Româ
niei la un nou stadiu de dezvoltare, realizarea 
unei calități superioare a muncii și vieții în toate 
domeniile de activitate.

Apreciind eforturile oamenilor muncii din toa
te sectoarele economico-sociale în îndeplinirea 
cu bune rezultate a sarcinilor planului pe pri
mele 4 luni din acest an, plenara a hotărît ca 
in toate ramurile economiei naționale, în toate 
unitățile economice să fie luate măsuri ferme 
pentru realizarea șl depășirea planului la toți 
indicatorii, exprimîndu-și convingerea că, și in 
continuare, oamenii muncii din toate domeniile 
de activitate, sub conducerea nemijlocită a or
ganizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor 
muncii, organisme cu un caracter larg demo
cratic, vor acționa cu toată fermitatea și răs
punderea pentru a obține noi și importante reali
zări în creșterea producției și productivității mun
cii, in ridicarea industriei, a întregii economii 
românești pe noi trepte de progres.

Pornind de la indicațiile secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
la condițiile și posibilitățile economiei naționa
le, este necesar să se facă totul pentru îndepli
nirea integrală a programului de dezvoltare a 
bazei energetice și de materii prime și a pro
gramelor privind sporirea mai accentuată a pro
ductivității muncii, ridicarea calității producției la 
nivelul celor mai înalte performanțe pe plan 
mondial și, la unele produse, chiar peste acest 
nivel, creșterea continuă a competitivității pro
duselor românești.

însuflețiți de ideile înnoitoare, de 
o excepțională valoare teoretică și 
practică, de sarcinile mobilizatoare 
cuprinse în cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. 
al P.C.R. din martie 1984 și la Ple
nara Consiliului Național al Oame
nilor Muncii din 4—5 mai a.c., par
ticipant adresează tuturor munci
torilor, maiștrilor, tehnicienilor, in
ginerilor, cercetătorilor, tuturor lu
crătorilor din industrie, construcții, 
transporturi, circulația mărfurilor și 
finanțe chemarea vibrantă de a ac
ționa cu întreaga putere de muncă 
și creație pentru realizarea cu efi
ciență mereu sporită a planului pe 
anul 1984 și pe întregul cincinal, a 
programelor speciale adoptate, în- 
tîmpinînd cu noi și noi succese săr
bătorirea a 40 de ani de la victoria 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă de la 23 August 1944 și cel 
de-al Xlll-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român. In același 
timp, plenara cheamă consiliile oa
menilor muncii de a acționa cu toa
tă fermitatea pentru dezvoltarea 
proprietății socialiste, aplicarea și 
mai declină a principiului socialist 
de repartiție în raport cu cantita
tea, calitatea și importanța socială 

a muncii depuse, pentru legarea și 
mai strînsă a veniturilor individuale 
ale fiecărui om al muncii de rezul
tatele obținute în realizarea planu
lui de producție, de export, de creș
tere a productivității muncii și a 
gradului de valorificare a resurselor 
materiale, de eficiența economică. 
Este, de asemenea, necesar să se 
asigure extinderea și generalizarea, 
în toate unitățile, în toate ramuri
le economiei naționale, a acordului 
global, care reprezintă un factor 
însemnat pentru mai buna organi
zare a producției și a muncii, creș
terea spiritului de răspundere, de 
ordine și de disciplină.

Analizînd critic șl autocritic neajunsurile ce 
s-au manifestat în primele 4 luni ale anului 
1984 în realizarea indicatorilor de plan privind 
producția fizică șl sortimentală, gradul de uti
lizare a capacităților de producție, respectarea 
strictă a normelor de consumuri materiale și e- 
nergetice, creșterea productivității muncii, reali
zarea sarcinilor de export, îndeosebi în domenii
le construcțiilor de mașini, al mașinilor-unelte, 
electrotehnicii și electronicii, chimiei, metalur
giei, materialelor de construcții, plenara expri
mă hotărîrea tuturor oamenilor muncii de a 
participa mai activ și mai eficient, cu deplină 
responsabilitate, la înlăturarea lipsurilor care 
s-au manifestat în organizarea și desfășurarea 
activității economice, la realizarea exemplară a 
prevederilor planului de dezvoltare economică 
și socială, a programelor prioritare privind creș
terea nivelului tehnic și calitativ al produselor, 
sporirea continuă și accelerată a productivită
ții muncii, asigurîndu-se astfel creșterea sus
ținută a venitului național, ridicarea nivelului 
de trai material și spiritual al întregului nostru 
popor,

Ținînd seama de puternica bază tehnico-ma- 
terială de care dispunem, de marea capacitate 
creatoare a celor ce muncesc, de înalta lor 
conștiință civică, plenara exprimă hotărîrea ne
abătută a consiliilor oamenilor muncii, a tu- 
tuior celor ce muncesc în Industrie de a face 
totul pentru a asigura îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planului pe anul în curs și pe 
întregul cincinal, a tuturor indicatorilor de plan, 
pentru înfăptuirea prevederilor privind dezvolta
rea bazei energetice, realizarea unui grad su
perior de prelucrare și valorificare a resurselor 
de materii prime și materiale, acoperirea într-o 
proporție tot mai mare din producția internă a 
necesarului economiei naționale și reducerea 
corespunzătoare a importurilor.

Plenara adresează tuturor mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor, 
cadrelor care lucrează în domeniul 
cercetării, proiectării și ingineriei 
tehnologice chemarea de a desfă
șura o largă activitate pentru asi
milarea de noi produse, realizarea 
în întregime a cantităților de ma
teriale necesare economiei naționa
le, în vederea bunei aprovizionări 
tehnico-materiale și desfășurării 
ritmice a producției, precum și a re
ducerii considerabile a importurilor. 
Totodată, li se cere să acționeze cu 
hotărîre pentru ridicarea continuă a 
nivelului tehnic și calitativ al pro
ducției, pentru reducerea consumu
rilor materiale și energetice, prin 
introducerea în circuitul economic a 
resurselor refolosibile, a unor teh
nologii noi și modernizarea celor 
existente, prin ridicarea gradului de 
mecanizare și automatizare a pro
ceselor de producție. Plenara chea
mă organele de conducere colecti
vă din unitățile socialiste să facă 
totul pentru gospodărirea rațională 
a bazei tehnico-materiale, elimina
rea oricăror forme de risipă, utili
zarea integrală și în condiții de de
plină siguranță in exploatare a ca
pacităților de producție, a mașini
lor și utilajelor.

Plenara subliniază importanța deosebită a mă
surilor adoptate, din . inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea orga
nizării unităților de construcții-montaj și prelua
rea lucrărilor în antrepriză.

Plenara adresează oamenilor 
muncii din construcții, tuturor fac
torilor implicați în îndeplinirea pro
gramului de investiții chemarea de 
a face totul pentru recuperarea ră- 
mînerilor în urmă, realizarea la timp 
și la parametrii proiectați a tuturor 
obiectivelor planificate. Plenara cere 
oamenilor muncii ce își desfășoară 
activitatea în acest domeniu să se 
preocupe permanent de perfecțio
narea metodelor de organizare și 
conducere a lucrărilor pe șantiere, 
folosirea deplină a utilajelor și for
ței de muncă, utilizarea integrală a 
timpului de lucru, întărirea ordinii 
și disciplinei, respectarea strictă a 
termenelor de începere și dare în 

folosință a lucrărilor de construcții- 
montaj.

Plenara a evidențiat rolul important ce re
vine activității din transporturi in asigurarea 
unei mal bune colaborări și cooperări în pro
ducție, desfășurarea corespunzătoare a apro
vizionării și desfacerii în vederea realizării 
ritmice a producției, exprimînd hotărîrea oame
nilor muncii din această ramură de a acționa 
cu fermitate pentru utilizarea cît mai eficientă 
a parcului de transport, sporirea gradului de 
siguranță și regularitate în funcționarea mijloa- 
ceior de transport, extinderea transportului 
fluvial și maritim.

Plenara cheamă pe toți lucrătorii 
din acest important domeniu să 
aplice cu hotărîre programele de 
optimizare a rețelelor de transport 
în scopul creșterii productivității 
muncii, să acționeze pentru dimi
nuarea consumului de combustibil, 
a perioadelor de staționare și de 
circulație fără încărcătură a mijloa
celor de transport, pentru introdu
cerea fermă a disciplinei în muncă, 
a unui climat de ordine desăvîrsită 
în desfășurarea tuturor activităților.

Plenara a subliniat răspunderile importante 
ce revin sectorului circulației mărfurilor în buna 
aprovizionare a populației, în înfăptuirea poli
ticii partidului privind creșterea nivelului de trai 
al întregului popor.

Plenara adresează oamenilor 
muncii din acest sector chemarea 
de a acționa în continuare, cu toa
tă fermitatea, pentru înfăptuirea 
exemplară a prevederilor progra
mului de autoaprovizionare și satis
facere ritmică a cererii populației 
de produse agroalimentare și in
dustriale de larg consum, reducerea 
cheltuielilor de depozitare și trans
port, creșterea productivității mun
cii în comerț.

Plenara a subliniat că in domeniul financlar- 
bancar trebuie să se asigure realizarea venitu
rilor din bugetul de stat și efectuarea cheltuie
lilor in condiții de maximă economicitate și 
eficiență, desfășurarea unei circulații sănătoase 
a fondurilor bănești, respectarea reglementărilor 
legale privind modul de formare și cheltuire a 
acestora prin realizarea unui control operativ 
riguros și eficient. Totodată, s-a subliniat ne
cesitatea menținerii stabilității prețurilor, atît la 
produsele industriale, cît și la bunurile de con
sum, a realizării în permanență a unui echi
libru financiar în procesul dezvoltării economiei 
naționale și a consolidării continue a monedei 
naționale în raport cu celelalte monede.

Plenara Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii apreciază că există toate condițiile ca 
planul pe anul 1984 să fie nu numai realizat, ci 
și depășit, ca toate neajunsurile care s-au ma
nifestat să fie cît mai grabnic'înlăturate, ca în
treaga activitate economică să se'‘ridice la un 
nivel superior, să se desfășoare cu rezultate tot 
mai bune.

In calitate de proprietari, de pro
ducători și beneficiari, de partici
pant! la fondul de dezvoltare și la 
cel de beneficii, toți oamenii mun
cii din patria noastră sînt chemați 
să depună eforturi sporite, să facă 
totul pentru înfăptuirea obiectivelor 
de mare amploare stabilite de Pro
gramul partidului, pentru progresul 
multilateral al României socialiste.

Plenara Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii își exprimă întreaga adeziune la politica 
internă și externă promovată de România so
cialistă și dă o înaltă apreciere activității ne
obosite desfășurate de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pusă în slujba asigurării unui 
climat de pace, colaborare și înțelegere pe plan 
internațional, care să asigure cele mai bune 
condiții pentru realizarea programelor noastre 
de dezvoltare socialistă, pentru împlinirea aspi
rațiilor de bunăstare, fericire și progres ale tu
turor popoarelor lumii.

In deplină unitate, strîns uniți în 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să acționăm cu înaltă 
responsabilitate și dăruire patrioti
că pentru a întîmpina cea de-a 
40-a aniversare a victoriei revoluți
ei de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și cel 
de-al Xlll-lea Congres al Partidului 
Comunist Român cu realizări remar
cabile, demne de aceste mărețe 
evenimente din viața țării, contribu
ind astfel la înflorirea multilaterală 
a scumpei noastre patrii, Republi
ca Socialistă România, la ridicarea 
ei pe ceie mai înalte culmi de pro
gres și civilizație, la întărirea inde
pendenței și suveranității sale, la 
afirmarea ei tot mai puternică în 
rîndul națiunilor lumii I_______________  J

lui Național Antifascist, participarea la procesul de la Craiova, intentat conducătorilor luptelor muncitorești din ianuarie-februarie 1933, procesul de la Brașov din 1936, al tinerilor militanți comuniști și antifasciști, în cadrul căruia a denunțat cu mult curaj primejdia fascistă și a chemat* poporul să-și unească toate forțele in lupta pentru apărarea democrației și a independenței țării, activitatea depusă pentru pregătirea și desfășurarea marii demonstrații de la 1 Mai 1939, una din cele mai mari demonstrații politice populare din Europa împotriva pericolului hitlerist, alte numeroase acțiuni revoluționare la care a participat din însărcinarea partidului, viața aspră din lagăre și închisori pe care a înfruntat-o cu bărbăție au constituit o înaltă școală politică pentru revoluționarul patriot Nicolae Ceaușescu,. care s-a impus în conștiința poporului încă de pe atunci drept una dintre cele mai luminoase figuri de luptător și patriot comunist, calități deosebite ce aveau să-l impună, peste ani, in fruntea partidului și statului.Acest moment de referință in istoria poporului român l-a consacrat Congresul al IX-lea al partidului. Dind glas voinței unanime a întregului popor, comuniștii au ales atunci .în fruntea lor pe ctitorul de țară nouă — pe eroul muncii comuniste care a făcut să se vorbească despre acești ani ca despre cei mai rodnici din întreaga istorie a poporului român. De aceea tovarășul Nicolae Ceaușescu este apreciat de poporul nostru ca și de cele mai prestigioase personalități ale lumii contemporane drept un mare conducător de țară și o exemplară conștiință a lumii de azi, pentru care binemerită înaltul respect, prețuirea și iubirea cu care este înconjurat.în cei patruzeci de ani de cînd conduce destinele poporului român, partidul comunist a reușit să înfăptuiască cit n-au făcut alte partide de-a lungul unor secole. A organizat și a condus poporul în înfăptuirea revoluției sociale și naționale, antifasciste și antiim- perialiste, prin care a salvat țara de la dezastrul total ; apoi a înlăturat definitiv exploatarea o- mului de către om — lucrul cel mai rușinos din istoria umanității, redind claselor muncitorești

și țărănești dimensiunea măreției lor, făcînd din intelectualitate un element dinamic al dezvoltării sociale, în propagarea ideilor celor mai înaintate ale timpului nostru. A asigurat progresul multilateral, dinamic al țării, printr-o politică de perspectivă, clarvăzătoare, care a cunoscut cea mai înaltă confirmare in anii de după Congresul al IX-lea, în epoca cea mai rodnică din istoria țării, pe care în mod legitim o numim cu mindrie „Epoca Ceaușescu". Datorăm partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu faptul că trăim azi intr-o țară modernă, adine ancorată in evoluția progresului tehnico-științific contemporan. in care industria, agricultura, știința, învățămintul cunosc o dezvoltare fără precedent ; în care se afirmă puternic democrația socialistă. umanismul revoluționar, în care omul iși manifestă plenar personalitatea ; intr-o țară independentă. suverană, care se bucură de prestigiu pe toate meridianele globului.Transformarea țării din temelii nu s-a realizat și nu se realizează ușor. Au existat destule momente grele'in reconstrucția țării ; nu de puține ori in acești ani de impetuoasă înaintare pe calea progresului s-au ivit obstacole, au trebuit înlăturate piedici și greutăți. Dacă de fiecare dată am ieșit învingători, dacă de fiecare dată mersul țării a fost mereu înainte, infrumusețin-i chipul patriei, sporind bunăstarea tuturor, determinantă s-a dovedit unitatea de nezdruncinat dintre partid și popor — unitate căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, i-a dat valențe noi, superioare, prin întărirea puternică a legăturilor partidului cu masele cele mai largi populare, prin adincirea democrației socialiste. Bizulndu-se pe a- ceastă neclintită temelie, partidul s-a încumetat să dea viață in anii de după Congresul al IX-lea celor mai indrăznețe proiecte, la care poporul român nici nu ar fl cutezat să viseze in urmă cu 40—50 de ani, să angajeze întreaga economie intr-un vast program de dezvoltare și modernizare, să pună pe chipul tuturoi- localităților însemnele unor profunde înnoiri.Unitatea dintre partid și popor iși trage tăria din însăși unitatea internă de monolit a partidului, pe care i-o conferă puternicul său nucleu muncitoresc, din coeziunea

de nezdruncinat a întregului partid in jurul secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Partidul cuprinde azi in rindurile sale aproape 3,4 milioane din cei mai buni fii ai națiunii. O forță care înseamnă mai mult de 32 la suta din întreaga populație ocupată in industrie, agricultură și in celelalte domenii ale vieții economico- sociale. Semnificativ este în acest sens faptul că peste 75 la sută dintre membrii partidului își desfășoară activitatea in sfera producției de bunuri materiale. în aceste condiții, rolul partidului de centru vital al întregului nostru sistem social dobindește un caracter concret, are suportul eficienței nemijlocite afirmate în cîmpul producției materiale. O atare situație reflectă elocvent ideea puternic a- firmată de tovarășul Nicolae Ceaușescu că partidul nu conduce în numele clasei muncitoare, al poporului, ci împreună cu clasa muncitoare, cu toți oamenii muncii, că partidul nu conduce promulgînd ordine, ci implicindu-se direct, nemijlocit, prin membrii săi, în activitatea creatoare de bunuri materiale și spirituale. în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, creșterea rolului și atribuțiilor partidului in etapa actuală și în perspectivă impune ca funcția de forță conducătoare să se exercite cît mai denlin din interiorul societății, al instituțiilor acesteia, să se bazeze pe stimularea energiilor și inițiativelor maselor.Cu sentimentul îndreptățitei min- drii patriotice față de marile înfăptuiri ale prezentului nostru socialist, cu certitudinea că tot ceea ce și-a propus partidul in momentul făuririi sale, cu 63 de ani in urmă, se împlinește azi, cu încredere in viitorul comunist spre care înaintăm, toți fiii patriei, fără deosebire de naționalitate, poporul întreg, strins unit in jurul partidului, al secretarului său general, parcurg prin muncă dăruită, eroică in cel de-al 40-lea an al libertăți cote și mai îndrăznețe pe calea progresului. întîmpinînd cel de-al Xlll-lea Congres al partidului cu succese tot mai mari în activitatea dedicată înfloririi patriei. Partidul insuflă permanent poporului forma convingere că merge pe drumul cel bun spre împlinirea aspirațiilor sale supreme, spre înălțarea continuă a României socialiste — liberă, puternică, independentă.
late/mă mobilizare a țațuror forțelor de la sate pentru

TERMINAREA GRARNICĂ A INSAMINIARILOR
JUDEȚELE BRĂILA, BUZĂU, CĂLĂRAȘI, GALATI Șl GIURGIU 

AU ÎNCHEIAT SEMĂNATUL PORUMBULUI
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae CeaușescuOamenii muncii din agricultura județelor Brăila, Buzău, Călărași, Galați și Giurgiu raportează că au încheiat semănatul porumbului pentru consum in ogor propriu pe suprafețele planificate. în telegramele adresate COMITETULUI 

CENTRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU de comitetele județene respective ale P.C.R. se subliniază că. in prezent,

se acționează cu toate forțele pentru încheierea grabnică a insămînțării ultimelor suprafețe cu soia, fasole, orez și a plantării legumelor in cimp. în același timp, se lucrează intens la întreținerea culturilor prăsitoare, combaterea bolilor și dăunătorilor pentru a se asigura o bună dezvoltare a plantelor, bază sigură pentru obținerea unor recolte sporite în acest an. Telegramele exprimă, totodată. hotărîrea celor ce muncesc in

agricultura acestor județe de a ln- timpina marile evenimente din acest an jubiliar — a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al Xlll-lea al partidului — cu rezultate superioare in toate sectoarele agriculturii, contribuind astfel la creșterea bunăstării poporului, la progresul și înflorirea continuă a patriei noastre. Republica Socialistă România.
însămințările de primăvară au intrat în stadiul final. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pină în seara zilei de 6 mai au fost însămințate 4 273 000 hectare cu diferite culturi, reprezentind 89 la sută din suprafața prevăzută a se cultiva in această primăvară. Au mai rămas de semănat 117 500 hectare cu porumb, 20 000 hectare cu soia, 50 000 hectare cu fasole, 26 350 hectare orez și de plantat 85 000 hectare cu legume. Condițiile de lucru in cimp sînt acum deosebit , de favorabile, astfel îneît semănatul acestor culturi se poate încheia in citeva zile în toate județele, iar plantarea legumelor — in mod eșalonat, potrivit graficelor întocmite de organele de specialitate.Realizarea planului la producția agricolă vegetală depinde, deopotrivă, atit de insămințarea fiecărei culturi pe toate suprafețele planificate, cît și de executarea la timp a lucrărilor de întreținere a culturilor. în cea mai mare parte a țării solul are o

mare rezervă de umiditate, iar temperaturile ridicate din aceste zile ajută plantele să răsară și să se dezvolte repede. în aceste condiții, organelor comunale de partid, consiliilor populare, consiliilor agroindustriale și conducerilor unităților agricole le revine sarcina de a mobiliza puternic toate forțele disponibile — mecanizatori, cooperatori și ceilalți locuitori ai satelor — la efectuarea neîntârziată a lucrărilor de întreținere a culturilor prășito-re și a legumelor. Pretutindeni, specialiștii și cadrele de conducere din unitățile agricole ap datoria să asigure executarea acestor lucrări la un înalt nivel calitativ, manifestind o răspundere deosebită pentru menținerea densității optime de plante la hectar — condiție esențială pentru obținerea de recolte record in acest an.în legătură cu desfășurarea însămințărilor și a lucrărilor de întreținere a culturilor, corespondenții noștri relatează din județele Bacău și Suceava.
BACĂU: Prin întrajutorarea cu utilaje, ritmul semănatului a crescutPină în seara zilei de 6 mai. în județul Bacău au fost insămințate peste 26 300 din cele 41 650 hectare prevăzute a se cultiva cu porumb. Unele unități agricole de stat și cooperatiste din consiliile agroindustriale Filipești, Hemeiuși, Sascut și Gheorghe Gheorghiu-Dej au incheiat sau sînt pe cale de a termina semănatul porumbului.Timpul înaintat, precum și suprafața mare care mai este de semănat au determinat comandamentul județean pentru agricultură să ia noi măsuri pentru urgentarea lucrărilor. ..S-a hotărît. între altele, redistribuirea tuturor utilajelor între unități — ne spune inginerul Gheorghe Antochi. directorul direcției agricole. Prin încheierea altor lucrări, numărul tractoarelor, al grapelor cu discuri și combinatoarelor repartizate la pregătirea terenului a crescut cu circa 500. La executarea acestor lucrări se folosesc peste 900 de agregate complexe. Se lucrează zi și noapte la pregătirea solului și din zori și pină seara tirziu la semănat".Buna organizare a muncii se dovedește și de această dată un factor decisiv pentru încheierea grabnică a semănatului. în consiliul agroindus

trial Podu Turcului, de exemplu, toate cele 250 de tractoare și 55 de semănători au fost concentrate in unitățile în care terenurile s-au zvîntat mai repede. La Glăvănești, cele două formații de lucru semănau porumbul pe ultimele suprafețe. „Se lucrează greu, pe alocuri chiar foarte greu — ne spune inginerul Romeo Pleșu, directorul S.M.A. Podu Turcului, aflat la fața locului. Din cauza ploilor dese și repezi a trebuit să refacem o seamă de lucrări, pregătind terenul de două-trei ori. Chiar și în asemenea condiții s-au făcut lucrări de calitate bună, care vor asigura o producție superioară de porumb".Și în consiliul agroindustrial Sascut, unde sint cele mai mari unități cultivatoare de porumb din județ, se lucrează intens. La cooperativa agricolă din Sascut, pe o solă de circa 100 hectare se aflau concentrate 14 discuri și combinatoare cu instalații de erbicidare, precum și șase semănători. Inginerul-șef al unității, Nicolae Păvăloiu, controla, pas cu pas, calitatea lucrărilor executate de mecanizatori. Pînă in ziua raidului nostru, aici se insămînțaseră cu porumb 700 hectare din cele aproape

1 000 hectare planificate. Munca este temeinic organizată șl în cooperativele agricole din Tătărăști, Valea Seacă, Orbeni, ca și in fermele I.A.S. Sascut. Ca atare, porumbul a fost semănat pe mai bine de 60 la sută din suprafața prevăzută.în multe unități din județ însă, îndeosebi in cele din consiliile agroindustriale Izvoru Berheciului, Moi- nești, Traian, Parincea și Dealu Morii, semănatul porumbului este mult rămas în urmă. în timp ce unitățile din consiliul agroindustrial Filipești au insămințat cu porumb peste 74 la sută din suprafața prevăzută, cele din consiliul agroindustrial Traian, unde există în general aceleași condiții pedoclimatice, au semănat doar 40 la sută din suprafața planificată. De aici se desprinde necesitatea ca organizațiile de partid, conducerile unităților să acționeze ferm In vederea bunei organizări a muncii, astfel incit mijloacele mecanice și timpul bun de lucru să fie folosit pentru încheierea grabnică a insămință- rii porumbului și altor culturi.
Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scinteii"

suceava, |n cimp-pe întreaga durată a zilei-luminăDin cele 29 480 hectare prevăzute a fi cultivate cu porumb in județul Suceava, pînă luni dimineața au fost însămințate doar 14 071 hectare. A- ceastă intirziere a fost determinată atit de ploile care au căzut in ultima perioadă, cit și de temperaturile scăzute. Comandamentul județean pentru agricultură a luat o serie de măsuri pentru incheierea grabnică a însămințărilor pe toate suprafețele prevăzute. Pentru ca plantele s"i aiungă la maturitate, cu sprijinul Stațiunii de cercetări agricole Suceava s-au procurat 48 tone de porumb pentru sămință din hibrizi timpurii. In vederea grăbirii semănatului, se desfă

șoară o amplă acțiune de înlăturare a excesului de apă de pe terenurile agricole. Totuși. în unele unități agricole, intro care cele din consiliile agroindustriale Gălănești, Rădăuți. Ciprian Porumbescu. Șiret și Todirești, solul este incă umed, ceea ce împiedică atingerea unor ritmuri mai mari la semănat.Chiar și în aceste condiții grele de lucru, in numeroase unități agricole, printr-o temeinică organizare a muncii, ritmul semănatului sporește de la o zi la alta. Astfel, dacă duminică, 6 mai, au fost însămințate 1 625 hectare, ieri (luni) viteza la semănat a atins 2110 hectare. Citeva

secvențe surprinse in consiliul agroindustrial Suceava evidențiază hotă- rirea oamenilor de a incheia cit mai grabnic semănatul porumbului. Astfel. la cooperativa agricolă Burdu- jeni. pe ultima solă prevăzută a fi insămînțată cu porumb, mecanizatorul Ion Popa a inceput lucrul dis- de-dimineață. în cursul zilei de sim- bătă. el a terminat această lucrare. Dealtfel, pe ansamblul județului, dacă vremea va fi favorabilă, semănatul porumbului se va termina in următoarele 5 zile.
Sava BEJINARIU 
corespondentul „Scinteii"
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Cu prilejul vizitei oficiale de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Islamică Pakistan„Moment memorabil în cronica relațiilor de prietenie și colaborare româno-pakistaneze“TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL
Tovarășului TODOR JIVKOV

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare BulgariaSOFIASurvolînd teritoriul Republicii Populare Bulgaria, îmi este, deosebit de plăcut să vă adresez un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului bulgar vecin și prieten noi succese în construcția societății socialiste, în dezvoltarea economico-socială a patriei.îmi exprim și pe această cale convingerea că tradiționalele relații de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu, pe multiple planuri, in spiritul înțelegerilor și hotărîrilor convenite în cadrul intilnirilor și convorbirilor purtate împreună, spre binele popoarelor român și bulgar, în interesul cauzei generale a socialismului, a colaborării, înțelegerii și păcii în Balcani, in Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

ISLAMABAD 7 (Agerpres). — Vizita oficială de prietenie pe care președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu o efectuează în Pakistan.’ la invitația președintelui acestei țări, generalul Zia-ul Haq, concentrează atenția întregii opinii publice pakistaneze.

Excelenței Sale Domnului KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia ANKARASurvolarea teritoriului Republicii Turcia îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cordiale urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul turc prieten.îmi exprim, și pe această cale, convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare dintre România și Turcia vor cunoaște o dezvoltare continuă, în folosul și spre binele celor două țări și popoare, al cauzei înțelegerii, colaborării și păcii în regiunea Balcanilor, pe continentul european și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru NICOSIAAm plăcerea să vă adresez — cu prilejul survolării teritoriului .Republicii Cipru — un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progres, bunăstare și pace pentru poporul cipriot prieten.Nutresc convingerea că, în spiritul convorbirilor purtate împreună, al înțelegerilor la care am ajuns, bunele relații de prietenie și colaborare dintre România și Cipru se vor dezvolta continuu, pe multiple planuri, in interesul țărilor și popoarelor noastre, al cauzei colaborării. înțelegerii și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene DAMASCîmi este deosebit de plăcut ca, survolind teritoriul Republicii Arabe Siriene, să vă adresez dumneavoastră și doamnei Anisse Al-Assad, în numele meu și al tovarășei mele, cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres poporului prieten sirian.îmi exprim convingerea că apropiata noastră intilnire, pe care o aștept cu plăcere, convorbirile și înțelegerile la care vom ajunge vor contribui la dezvoltarea în continuare a relațiilor de colaborare și prietenie statornicite intre țările și popoarele noastre, in interesul destinderii, securității și păcii în Orientul Mijlociu și în întreaga lume.

,. .NICOLAE CEAUȘESCU
. Președintele

Republicii Socialiste România

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei AMMANSurvolind teritoriul Regatului Hașemit al Iordaniei, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez un cordial salut prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de. progres, bunăstare și pace pentru poporul iordanian prieten.Doresc să-mi exprim, și cu acest prilej, convingerea că. în spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite în cursul intilnirilor noastre, relațiile de prietenie și colaborare româno-iordaniene vor cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele celor două popoare, al cauzei generale a colaborării, destinderii și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Secretarul de stat pentru afacerile externe, Niaz a Naik, subliniind însemnătatea acestui eveniment pentru viitorul raporturilor de colaborare dintre cele două țări, a declarat : Schimbul de vizite la nivel inalt dintre România și Pakistan constituie un important factor in dezvoltarea relațiilor bilaterale, precum și in adoptarea de măsuri concertate care să contribuie la întărirea păcii și înțelegerii internaționale. La fel de important este și faptul că vizita președintelui Nicolae Ceaușescu demonstrează cu claritate că intre state cu sisteme sociale diferite pot fi stabilite, relații foarte bune. Politica externă independentă și activă promovată de președintele Nicolae Ceaușescu este încununată de succes și a ciștigat admirația și respectul întregii lumi. Faptul că România se pronunță pentru reglementarea tuturor problemelor dintre state prin mijloace pașnice și că acordă un rol important organizațiilor, internaționale se bucură de înaltă apreciere pe plan internațional. O- biectivele, atit ale României, cit și ale Pakistanului, sînt promovarea și dezvoltarea economică pentru ridicarea bunăstării popoarelor lor.Ca și România, sintem îngrijorați de cursa înarmărilor și milităm pentru dezarmare generală și completă, in primul rînd pentru dezarmarea nucleară. Statornicirea unei noi ordini economice internaționale care să faciliteze progresul economic in țările în curs de dezvoltare este un alt obiectiv comun pentru care militează țările noastre. Iată deci doar cițiva din factorii multipli care sint comuni politicii externe promovate de țările noastre și în care România și Pakistanul pot să-și aducă contribuții notabile.Ziarele care au apărut luni dimineața la Islamabad, Rawalpindi, Karachi și Lahore consacră spatii largi vizitei înalților soli ai poporului român, considerată aici drept „un moment memorabil" în cronica relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Pakistan. Cotidianele de limbă engleză „PAKISTAN TIMES". „MORNING NEWS". „THE MUSLIM", precum și ziarul de limbă urdu „JANG“ au informat pe primele pagini în legătură cu vizita înalți- lor oaspeți români, publicînd totodată fotografia președintelui României. Aceleași ziare au publicat suplimente speciale de mai multe pagini consacrate României, actiyttățjt deâfășurâte' de tovarășul Nicolae Ceaușescu in fruntea partidului și statului. De asemenea, presa prezintă activitatea tovarășei Elena Ceaușescu pe tărîm politic și
H B B B @ B

Maiestății Sale FAHD IBN ABDUL AZIZ AL SAUD
Regele Arabiei Saudite RIADSurvolînd teritoriul Arabiei Saudite îmi este deosebit de plăcut să vă adresez un salut cordial, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul saudit prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak. BAGDADSurvolarea teritoriului Republicii Irak îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul irakian prieten.Doresc să exprim, și cu această ocazie, dorința noastră ca, în spiritul convorbirilor purtate împreună, al înțelegerilor la care am ajuns, relațiile de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre să cunoască o dezvoltare și amplificare continuă, atit pe plan bilateral, cit și pe. arena .internațională, în lupta pentru destindere, independență, securitate și pace în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Alteței Sale Șeic ISA BIN SALMAN AL KHALIFA
Emirul Statului Bahrein MANAMACu ocazia survolării teritoriului Statului Bahrein doresc să vă adresez dumneavoastră și poporului țării dumneavoastră un cordial salut prietenesc, împreună cu cele mai bune urări de progres, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Alteței Sale Șeic KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emirul Statului Qatar DOHACu prilejul survolării teritoriului Statului Qatar, doresc să vă adresez un salut prietenesc, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica zileiTovarășul Nicu Ceaușescu, prim- secretar al Comitetului Central al U.T.C., s-a întilnit, luni, 7 mai a.e.. cu tovarășul Goran Radman, președintele Prezidiului Conferinței Uniunii Tineretului Socialist din R.S.F. Iugoslavia. în cadrul vizitei ce o întreprinde in țara noastră, la invitația Uniunii Tineretului Comunist, în fruntea unei delegații a U.T.S. din R.S.F. Iugoslavia, La convorbire au participat membri ai Secretariatului și Biroului C.C. al U.T.C.Cu acest prilej s-a procedat la un schimb de informații.și opinii privind preocupările actuale ale Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii Tineretului Socialist) din Iugoslavia, ale tineretului român și tineretului iugoslav.
★Cu prilejul Zilei naționale a Statului Israel, ambasadorul acestei țări la București, Zvi Brosh, a oferit, luni, o recepție.Au participat Nicolae Gavrilescu, ministrul turismului și sportului, Gheorghe Chivulescu, ministrul justiției, Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe, repre-, zentanți ai altor ministere și instituții centrale, personalități ale vieții cultural-științifice, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★Luni, tovarășul Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, a primit delegația Grupului de prietenie Marea Bri- tanie-România din Camera Comunelor, condusă de David Mudd, președintele grupului, care efectuează o vizită în țara noastră. Cu acest prilej au fost reliefate raporturi!" de prietenie și colaborare pe multiple planuri dintre cele două țări, dorința de a dezvolta in continuare aceste raporturi. în spiritul înțelegerilor la nivel înalt. Au fost discutate, de asemenea, aspecte ale situației internaționale actuale. îndeosebi ale situației din Europa.(Agerpres)

vremea O sărbătoare a gimnasticii românești

Alteței Sale Șeic
ZAYED BIN SULTAN AL-NAHAYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite ABU DHABISurvolind teritoriul Emiratelor Arabe Unite îmi face o deosebită plăcere să vă adresez un cordial salut prietenesc împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progres, bunăstare și pace pentru poporul țării dumneavoastră.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 8 mai, ora 21 — 11 mai, ora 
21. In țară : Vremea va fi în general 
instabilă, în Banat, Crișana, Transilva
nia, Maramureș și Oltenia, unde cerul 
va fi mai mult noros și vor cădea' a- 
verse de ploaie, însoțite de descărcări 
electrice și izolat de grindină. în cele
lalte zone, vremea va fi ușor instabilă 
și vor cădea averse izolate de ploaie 
Vîntul va sufla moderat, cu intensifi
cări trecătoare în sud-vestul țării și 
zona de munte. Temperaturile minim? 
vor oscila între 4 și 14 grade, iar cele 
maxime între 15 și 25 de grade. In 
București : Vremea va fi ușor instabilă, 
cu cerul variabil, favorabil ploii sub 
formă de aversă. Vînt moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 5 
și 8 grade, iar maximele între 22 și 25 
de grade. (Margareta Struțu, meteoro
log de serviciu). 

științific. în suplimentul special al cotidianului „THE MUSLIM" sint publicate, sub titlul pe cinci coloane „Bun venit președintelui Nicolae Ceaușescu și celorlalți prieteni români", fotografiile tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, însoțite de date biografice. După ce trece în revistă activitatea revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu. ziarul scrie : „în fruntea partidului și statului, președintele Nicolae Ceaușescu a promovat și promovează cu fermitate o politică de dezvoltare rapidă a economiei României, de creștere și modernizare a forțelor de producție, de
Opinii ale unor 

personalități politice 
și ale presei 
pakistaneze

dezvoltare a științei, educației și culturii, de îmbunătățire a relațiilor de producție, a organizării și conducerii economiei, de adincire a democrației socialiste, de respect al principiilor socialiste în scopul ridicării nivelului de trai al întregului popor. Pe plan extern, activitatea președintelui României a .urmărit ' promovarea continuă a principiilor independentei și suveranității naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc, dezvoltarea relațiilor cu țările socialiste, țările în curs de dezvoltare și cu celelalte state, fără deosebire de sistem social".Referindu-se la activitatea desfășurată de tovarășa Elena Ceaușescu, ziarul scrie : „Personalitate cunoscută a vieții științifice, doamna Elena Ceaușescu a făcut cercetări fundamentale, aducîndu-și o mare contribuție în domeniul sintezei unor noi compuși macromoleculari, chimiei polimerilor și cauciucului Si în alte domenii. Concomitent cu această activitate științifică, are responsabilități deosebit de importante pe planul vieții politico-so- ciale".Sub titlul „România — partener potențial și competitiv în relațiile economice internaționale", cotidianul relevă faptul că dezvoltarea impetuoasă a țării noastre îi permite să partlcipe^in. .mod. activ..la schimbul internațional de valori materiale.Sub titlul „Epoca Ceaușescu — epoca unor mari realizări", același
Manifestări dedicate zilelor de 8 și 9 Maiîn comandamente, instituții și unități aparținind Ministerului Apărării Naționale se desfășoară o intensă și diversă activitate politico-educativă și cultural-artistică prin care armata țării omagiază aniversările de la 8 și 9 Mai.La Casa Centrală a Armatei, în cadrul ciclului de manifestări consacrate sărbătoririi a 63 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român, a fost prezentată expunerea : „Partidul Comunist Român — centrul vital al societății noastre socialiste", în cuprinsul expunerii au fost relevate marile realizări obținute de poporul român sub conducerea partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in edificarea noii societăți. Un loc aparte a fost acordat reliefării contribuției inestimabile a tovarășului Nicolae Ceaușescu, in cei peste 50 de ani de activitate revoluționară, la dezvoltarea mișcării muncitorești revoluționare, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane.Sub genericul „Partidului slavă!", la aceeași instituție a fost prezentat un emoționant recital de muzică și poezie, realizat cu contribuția unor actori de la teatrele bucureștene și prezentat pentru tinerii din formațiunile de pregătire pentru apărarea patriei.Casa armatei din Oradea. în colaborare cu Muzeul Țării Crișurilor, a organizat evocarea istorică : „P.C.R. — continuatorul celor mai inalte tradiții patriotice și revoluționare de luptă ale poporului", urmată de spectacolul muzical-literar „In Mai slăvim a tării primăvară", realizat, de membrii cenaclului „Horenii".La Școala militară de ofițeri activi „Mihai Viteazul" a fost organizat simpozionul „Tinerețea revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu". urmat de montajul literar : „E tinerețea noastră partidului datoare".în toate unitățile militare, la sta-’ țiile de radioamplificare au fost transmise emisiuni sub generice intitulate: „Partidul. Ceaușescu, România". „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca marilor împliniri", „Sub fla
In prezența a mii de bucureșteni, iubitori ai sportului, duminică a avut loc. la Palatul sporturilor și culturii din Capitală, o manifestare sportivă prilejuită de retragerea din activitatea competițională a Nadiei Comăneci, strălucită reprezentantă a școlii românești de gimnastică, a sportului românesc, de cinci ori medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, dublă campioană mondială, deținătoare a trei titluri de campioană absolută a Europei. învingătoare in numeroase alte concursuri internaționale.în cadrul festivității. Juan Antonio Samaranch, președintele Comitetului •> Internațional Olimpic, a inminat marii noastre campioane Ordinul Olimpic, pentru contribuția importantă adusă la dezvoltarea mișcării sportive mondiale.

ziar publică un comentariu consacrat dezvoltării României in toate sectoarele de activitate de cind, in fruntea statului și partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.Ziarul prezintă cuprinzător relațiile României cu Pakistanul, relațiile tării noastre cu statele in curs de dezvoltare.La rindul său. „PAKISTAN TIMES" publică in suplimentul special fotografiile tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu însoțite de urarea „Bun venit președintelui Nicolae Ceaușescu și doamnei Elena Ceaușescu". Ziarul publică totodată o serie de articole consacrate dezvoltării economiei românești, marilor realizări obținute de poporul român sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, relațiilor României cu Pakistanul și cu țările in curs de dezvoltare. Toate articolele sint însoțite de fotografii înfățișînd aspecte din activitatea internă și internațională a tovarășului Nicolae Ceaușescu și despre realitățile economice ale României.Ziarul „JANG", care apare în limba urdu, își deschide pagina cu portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, precum și cu asoecte din cadrul precedentelor intilniri la nivel inalt româno-pakistaneze, însoțite de urări calde de bun venit Ia adresa înalților oaspeți români. Ziarul publică, de asemenea, ample comentarii consacrate României, activității multilaterale și prodigioase a tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrate dezvoltării progresului României, destinderii, păcii și înțelegerii internaționale.„Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Pakistan — scrie „MORNING NEWS" — face parte din seria de contacte la nivel înalt care caracterizează relațiile pakis- tanezo-române. și care au contribuit la întărirea raporturilor în diferite domenii". Ziarul subliniază personalitatea șefului statului român. care s-a afirmat pe plan internațional printr-o intensă activitate consacrată păcii și colaborării între toate statele. „De cind se află la conducerea României, președintele Nicolae Ceaușescu șira cîștigat reputația de campion al păcii și înțelegerii".Vizita a fost, de asemenea, pe larg comentată de posturile de radio și televiziune în programe speciale dedicate personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu și'tovarășei Elena Ceaușescu, politicii interne și externe a României. Astfel, postul de televiziune din Islamabad a difuzat duminică seara un film documentar intitulat „Roma- ... nia, Ceaușescu, Pace" în care a pre- . , zentaț aspecte ale construcției economice din. România, precum și ale contribuției hotăritoare a președintelui României la ridicarea economico-socială a tării, la afirmarea ei pe plan internațional. .

murile gloriosului partid", în care au fost evidențiate mărețele realizări dobindite de poporul nostru în anii construcției socialiste, îndeosebi in cele aproape două decenii de cind la conducerea destinelor națiunii se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. ilustru om politic și de stat, personalitate proeminentă a epocii contemporane.Manifestările dedicate zilei de 9 Mai, Ziua Independenței, Ziua Victoriei. au reliefat lupta poporului român pentru cucerirea independenței naționale, pentru apărarea libertății și integrității patriei, evidențiind semnificația revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. începută la 23 August 1944. participarea României la războiul antifascist, oină la victoria finală de la 9 Mai 1945.La casele armatei din Cluj-Napo- ca. Iași, Timișoara, Tîrgu Mureș și Mangalia au fost organizate simpozioane. mese rotunde și au fost prezentate expuneri privind concepția și activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, a României socialiste pentru realizarea și consolidarea independenței și suveranității naționale, pentru pace, progres și colaborare în lume.Biblioteca centrală a Ministerului Apărării Naționale a organizat expoziția de carte : „Unitate, independentă. libertate — coordonate definitorii ale istoriei poporului român".Istorici de la Muzeul Militar Central au prezentat simpozionul : 9Mai — 107 ani de la cucerirea independenței de stat a României și 39 de ani de la victoria asupra Germaniei fasciste" la școli din Capitală și din comune învecinate.Expoziția de piese numismatice și filatelice avind ca tematică glorioasele tradiții ale luptei poporului român pentru unitate, independență, libertate și pace, precum și spectacolul „Eroi au fost, eroi sint încă" au fosl găzduite de Casa Centrală a Armatei.Cu același prilej, in școlile și liceele militare, în unități și la casele armatei, au avut loc spectacole ce s-au constituit intr-un vibrant omagiu adus eroilor poporului român, căzuli in luptă pentru apărarea independenței, libertății și integrității patriei.
Mulțumind, Nadia Comăneci a arătat că succesele sale sînt rodul condițiilor minunate de pregătire și viață asigurate sportivilor din tara noastră, a! grijii deosebite și dragostei cu care sint inconjuraji tinerii României socialiste de către tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.La concursul demonstrativ ce a avut Ioc cu acest prilej, alături de Nadia Comăneci, care a incintat din nou publicul prin grația și virtuozitatea ce au impus-o ca una dintre cele mai mari și valoroase sportive din istoria gimnasticii mondiale, au prezentat aplaudate exerciții sportivi și sportive de renume de peste hotare. precum și membri ai actualelor loturi olimpice ale țării noastre.(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NÎCOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru amabilul mesaj de felicitare pe care mi l-ați trimis cu ocazia zilei mele de naștere.Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate, fericire personală și de continuu progres și prosperitate poporului român prieten.Cu cea mai înaltă apreciere și considerație,

MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,Confirm cu plăcere primirea mesajului dumneavoastră de felicitări adresat cu ocazia Anului Nou iranian. Folosesc acest prilej pentru a exprima urările mele cele mai bune de dezvoltare continuă a prieteniei dintre Republica Islamică Iran și Republica Socialistă România.

SEYYED AL! KHAMENEI
Președintele

Republicii Islamice Iran

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul și sincerul mesaj de felicitare pe care mi l-ați adresat cu ocazia preluării funcției de suveran al Malayeziei și pentru urările de progres și prosperitate transmise poporului și națiunii malayeziene.Folosesc această ocazie pentru a adresa Excelenței Voastre cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului Republicii Socialiste România.

ALMUTAWAKKIL ALALLAH SULTAN ISKANDAR 
DE JOHORE

Suveranul Malayeziei

în Editura politică a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU
România pe drumul construirii societății 

socialiste multilateral dezvoltate 
voi. 26

Rapoarte, cuvîntări, interviuri, articole 
(iunie — decembrie 1983)

Adunare cetățenească pentru desemnarea candidatului
Frontului Democrației si Unității Socialiste în vederea

9 9 V

alegerii unui deputat înLuni, 7 mai a.c.. în circumscripția electorală a Marii Adunări Naționale nr. 23 — Chitila din municipiul București, devenită vacantă, a avut loc adunarea cetățenească pentru depunerea candidaturii in vederea alegerilor parțiale care vor avea loc la data de 27 mai 1984. La adunare au participat reprezentanți ai oamenilor muncii din unitățile economice, sociale șl administrative care compun circumscripția electorală.

15,00 Telex
15,05 Prin umanitate spre pace. Emi

siune prilejuită de Ziua Mondială 
a Crucii Roșii

15,15 Amfiteatru studențesc
15,40 Universul femeilor
16,05 Agrozootehnia pe înțelesul tutu

ror

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. D. GERMANĂ

Pionieri ai tehnicii noi
O vizită la Leipzig, in afara edi

țiilor Tirgului internațional, este, 
desigur, un prilej de a cunoaște 
orașul și sub alte fațete decit cea 
care i-a adus renumele de secole. 
Să vizitezi pavilioanele toamna 
tirziu, cind forfota proprie perioa
dei de maximă animație a dispărut, 
poate părea totuși un lucru mai pu
țin interesant. Cu toate acestea, 
cele citeva ore petrecute in incinta 
tirgului oferă prilejul de a cu
noaște una din preocupările de sea
mă ale Republicii Democrate Ger
mane : stimularea pasiunii pentru 
tehnică și știință, promovarea unor 
programe intensive pentru intro
ducerea noului in economie, in via
ta socială. Erau zilele in care 
același Leipzig găzduia „TtRGUL 
MAIȘTRILOR DE MÎINE", larg cu
noscut sub inițialele „M.M.M.".

De la componente de microelec
tronică la instalații de mărimi im
presionante, expozanții — tineri 
muncitori, ingineri, studenți — pre
zentau realizări ale căutărilor lor 
in universul tehnicii și științei. 
Multe din lucrări erau rodul unor 
colaborări intre diferite catedre 
universitare și colective din unități 
industriale, agricole, de cercetare și 
proiectare. In limbajul exact/ al 
citorva date, tăblițele indicatoare 
prezentau o invenție, inovație sau 
raționalizare înfăptuită după înde
lungate strădanii. Calcule alăturate 
estimau valoarea noului produs in 
sporuri de productivitate, in redu
ceri de consumuri materiale și 
energetice. Intr-adevăr, prin apli
carea realizărilor se înregistrează 
anual beneficii de zeci de miliarde 
de mărci.

în jurul standurilor — discuții 
între creatori, beneficiari, proiec- 
tanți și producători. Concomitent — conferințe și simpozioane, ceremo
nii de premiere a lucrărilor meri
tuoase. Discuții pline de pasiune 
intre participant! despre ceea ce au 
realizat, despre proiecte de viitor. 
Organizarea in incinta tirgului a 
unor intilniri cu metalurgiști din 
Mansfield, navaliști din Rostock, 
constructori de utilaje din Leipzig, 
chimiști din Bitterfield, agricultori 
din regiunea Dresda, constructori- 
betoniști din Berlin a evidențiat 
același deosebit interes și pasiune 
pentru introducerea tehnologiilor 
de virf.

Fără îndoială, actuala etapă a 
construcției socialiste pe care o 
străbate in prezent R.D. Germană 
— in cadrul căreia preocupările sint 
centrate asupra creșterii eficientei 
economice pe baza unui progres 
rapid al intensificării producției, 
așa cum a fost definită de cel de-al 
X-lea Congres al P.S.U.G. — ar fi

Marea Adunare Națională
9în cadrul adunării a fost propus candidat al Frontului Democrației și Unității Socialiste tovarășul Ion Radu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Participanții la adunare au susținut în unanimitate candidatura propusă și s-au angajat să acționeze, împreună cu toți cetățenii, pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare economică și edilitar-gospo- dărească în circumscripție.

5TÎCIUOC7S 3,1. obs
16.20 Desene animate doi
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial"color)
20.20 Actualitatea în economie
20,35 Socialismul în conștiința țării
20,50 Omagiu partidului. Spectacol niu- 

zical-literar-coregrafic dedicat Îm
plinirii a 63 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român

21.15 Teatru TV : „Personalitate pentru 
concurs" de Corneliu Marcu

22.15 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

de neconceput fără un larg și 
profund proces de introducere a 
tehnicii avansate. Aceasta este a- 
preciată ca o cerință de bază a ini- 
deplinirii planului cincinal, a pro
gresului, a ceea ce tovarășul Erich 
Honecker definea drept „noua etapă a înfăptuirii strategiei economice". Intre obiectivele acestei 
perioade, calitativ noi, se află folo
sirea cit mai deplină a resurselor 
proprii de materii prime și ener
getice, valorificarea la un nivel 
superior a materialelor, prin acce
lerarea microelectronizării și a in
troducerii pe scară tot mai largă a 
roboților industriali, ridicarea ca
racteristicilor de funcționalitate și 
fiabilitate a bunurilor, înnoirea — 
in fiecare an cu o treime — a pro
ducției. In cursul anului trecut, prin 
aplicarea unor asemenea direcții, 
venitul național a crescut cu 4,4 la 
sută, în condițiile in care s-a fo
losit o cantitate relativ mai mică 
de materii prime și energie, pro
venite in mare parte din im
porturi.

Citeva exemple sint edificatoare 
pentru modul in care tehnica avan
sată, cuceririle științei stimulează 
atingerea obiectivelor preconizate.

Prin adoptarea unor noi tehnolo
gii se vor crea premisele pentru 
reducerea consumului de energie in 
1985, față de anul 1980, cu echiva
lentul a 65—70 milioane tone de 
lignit brut. Aceste economii vor 
aduce pină in 1985 un „surplus" de 
circa două milioane tone de oțel 
laminat, peste 45 000 tone aluminiu, 
circa 15 000 tone cupru și un milion 
tone de ciment. La dobindirea unor 
asemenea succese contribuie și o 
bună parte din cele 1 000 de inven
ții brevetate, precum și concluziile 
tehnice furnizate de cele 1 100 teme 
de cercetare puse in aplicare in 
cincinalul trecut. Importante eco
nomii în ore de muncă, evaluate la 
600 milioane ore la nivelul anului 
1985, se vor înregistra prin continua 
introducere a roboților industriali. 
Dacă în anul 1980 in diferite între
prinderi funcționau 10 600 roboți, 
pină la sfirșitul planului cincinal 
numărul lor urmează să ajungă la 
40 000—45 000. Numai in acest an 
vor fi instalați 11 700. Și pe această 
cale, forța de muncă economisită va 
fi îndreptată spre alte sectoare ale 
economiei.

„Tirgul maiștrilor de miine", 
largă acțiune de masă ce se bucură 
de participarea a peste 2,5 milioa
ne de cetățeni, este una din forme
le prin care se imbină armonios pa
siunea și inteligența tehnică a fie
cărui participant cu interesele ge
nerale ale societății.

loan TIMOFTE
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Acțiuni și luări de poziție 
împotriva înarmărilor, 

pentru pace și dezarmare 
Voința unanimă a popoarelor — 
înlăturarea primejdiei nucleare I

Voința de pace și dezarmare a popoarelor își găsește expresie
amide manifestări organizate în diferite țări ale globului. Sub devize 
ca „Nu vă jucați cu armele atomice !“, „Nu — războiului !“, zeci de 
mii de persoane au participat în ultimele zile la mitinguri, demonstra
ții și conferințe consacrate salvgardării păcii mondiale, preîntâmpinării 
unei conflagrații nucleare distrugătoare. Asemenea acțiuni au avut loc 
in Franța, R. F. Germania, Norvegia, Olanda, in S.U.A. și pe alte 
meridiane ale globului.

NORVEGIA

în sprijinul 
unei zone denuclearizate 

în nordul EuropeiOSLO 7 (Agerpres). — Partizanii păcii din Norvegia se pronunță împotriva prezenței în Europa a rachetelor nucleare cu raza medie de acțiune, împotriva folosirii armei nucleare pe pămîntul norvegian și cheamă la acțiuni concrete în direcția creării unei zone denuclearizate în nordul Europei, se subliniază intr-o declarație a Comitetului norvegian al păcii, dată publicității la Oslo.Declarația precizează că în centrul campaniei electorale pentru a- legerile parlamentare care vor avea loc anul viitor in Norvegia trebuie să se situeze probleme ale intensificării acțiunilor în sprijinul încetării cursei înarmărilor nucleare și pentru crearea unei zone denuclearizate în Europa de nord.

Comitetul intitulat ;,Nu, rachetelor Cruise" intenționează să arate astfel că majoritatea cetățenilor olandezi sînt împotriva amplasării pe teritoriul național a celor 48 de rachete americane, au declarat organizatorii campaniei. Ei au subliniat că pe parcursul acestei săptămîni vor avea loc 2 000 de demonstrații antinucleare și va fi organizată o grevă națională de 15 minute.Comitetul „Nu, rachetelor Cruise" cuprinde reprezentanți a șase partide din cele 12 grupări politice existente în Olanda, a opt mișcări antinucleare, ai sindicatelor și Asociației foștilor combatanți.
S.U.A.

Amplă demonstrație 
antirăzboinică 
la New York

OLANDA

„Nu, rachetelor Cruise 1"HAGA 7 (Agerpres). — în numeroase orașe din Olanda a fost lansată „o săptămină de protest" împotriva intenției N.A.T.O. de a instala noi rachete americane cu rază medie de acțiune pe teritoriul acestei țări, pentru retragerea și distrugerea tuturor rachetelor staționate in Europa, pentru pace și dezarmare.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
în Statele Unite a început Săptămî- 
na națională de luptă pentru pace 
și dreptate, acțiune inițiată de un 
mare număr de organizații ale par
tizanilor păcii din întreaga țară.

Săptămină va prilejui organizarea 
de mitinguri, simpozioane, demon
strații, gale de filme antirăzboinice, 
alte acțiuni consacrate evidențierii 
necesității intensificării eforturilor 
de preîntâmpinare a pericolului unui 
război nuclear, pentru încetarea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare.

Săptămină a început printr-o 
mare demonstrație a militanților 
pentru pace din New York.
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roma: Convorbiri româno-italieneROMA (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partid.ului Comunist Român, au fost transmise un salut prietenesc, precum și cele mai bune urări de sănătate și succese tovarășului Pietro Longo, secretarul general al Partidului Socialist Democratic Italian.Exprimînd vii mulțumiri, tovarășul Pietro Longo a rugat să se transmită, secretarului general al Partidului Comunist Român sentimentele sale de stimă, respect și prietenie, călduroase salutări, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de noi succese în activitatea pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului român.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea la Roma de către tovarășul Pietro Longo, secretar general al Partidului Socialist Democra

tic Italian (P.S.D.I.), a tovarășului Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., reprezentantul P.C.R. la lucrările celui de-al XX-lea Congres al P.S.D.I.în cursul convorbirilor s-a efectuat o informare reciprocă asupra activității celor două .partide, expri- mîndu-se dorința de a dezvolta în continuare raporturile cordiale dintre P.C.R. și P.S.D.I.. în interesul prieteniei dintre cele două partide și popoare. al cauzei progresului social, libertății și independenței naționale a' popoarelor, al destinderii, securității și păcii. Au fost abordate, de asemenea, aspecte ale situației internaționale, șubliniindu-se necesitatea 1 intensificării eforturilor în vederea asigurării păcii în Europa și în întreaga lume.

în legătură cu încheierea unui tratat cu privire la nefolosirea 
reciprocă a terței militare și menținerea de relații pașnice 
între statele participante la Iratatul de la Varșovia și statele

membre ale Tratatului Atlanticuluiîn scopul promovării inițiativei conținute in Declarația politică a- doptată la Praga, la 5 ianuarie 1983, la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, de a se încheia un Tratat cu privire la nefolosirea reciprocă a forței militare și menținerea de relații pașnice între

statele participante la Tratatul de la Varșovia și statele membre ale N.A.T.O., M.A.E. al Republicii Populare Ungare, potrivit înțelegerii realizate. a înmînat la 7 mai 1984 reprezentanților diplomatici ai Belgiei, Canadei. Danemarcei. Republicii Elene. Franței, R. F. Germania, Islan- dei. Italiei. Luxemburgului. Marii

de NordBritanii, Norvegiei, Olandei. Republicii Portugheze, Spaniei, Statelor Unite ale Americii și Turciei un apel conținînd chemarea de a Se trece la consultări multilaterale pentru examinarea problemelor legate de măsuri practice privind încheierea tratatului respectiv.
Congresului Partidului

Socialist Democratic ItalianROMA 7 (Agerpres). — La Roma s-au încheiat lucrările celui de-al XX-lea Congres al Partidului So»- cialisU Democratic Italian.în cursul dezbaterilor au intervenit- numeroși delegați, care au sprijinit participarea P.S.D.I. la guvernul pentapartit condus de Bettino Craxi. Participanții la congres s-au pronunțat pentru adoptarea de către guvern a unei politici antiinflaționiste și de reducere a șomajului, pentru promovarea unei politici externe active de pace, care să sprijine inițiativele vi- zînd reluarea negocierilor sovieto- americane. oprirea cursei înarmărilor și stabilirea unui echilibru militar la nivel cît mai scăzut, pentru promovarea de către toate statele a unei politici de destindere, securitate și pace în Europa și în lume. Totodată,

ei au chemat la întărirea alianței și strîngerea relațiilor cu Partidul Socialist și cu alte forțe politice laice italiene.Delegații la congres au ales noul Comitet Central al partidului. Giuseppe Saragat a fost reales președinte, iar Pietro Longo — secretar general al P.S.D.I.în cuvîntul rostit în ședința de închidere, Pietro Longo, secretarul general al P.S.D.I., a reafirmat principalele obiective ale. politicii partidului în perioada următoare.'La lucrările celui de-al XX-lea Congres al P.S.D.I., Partidul Comunist Român ă fost . reprezentat de tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Exe- cutiv: al C.C. al P.C.R.
CU PRILEJUL ANIVERSARII ELIBERĂRII CEHOSLOVACIEI

Omagiu ostașilor români

Viitoare negocieri între reprezentanți 
ai S.W.A.P.O. și ai R.S.A.LUSAKA 7 (Agerpres). — Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), a anunțat, in cursul unei conferințe de presă, că în cu- rînd voi- avea loc negocieri între S.W.A.P.O. și reprezentanți ai guvernului sud-african privind accesul la independentă al Namibiei, teritoriu aflat sub ocupația ilegală a Re

publicii Sud-Africane, , informează agențiile France Presse, Reuter și A.P. El a subliniat că negocierile ce vor avea loc la Lusaka vor avea ca bază prevederile rezoluției 435 a Consiliului de Securitate, care stipu- . lează desfășurarea de alegeri libere, juste și democratice în Namibia, sub -controlul O.N.U.

PRAG A 7 (Agerpres). — Cu prilejul împlinirii a 39 de ani de la eliberarea orașului Kromieriz de sub ocupația fascistă, la casa de cultură din localitate, sub patronajul comitetului orășenesc de partid, a fost organizată o adunare, la care a fost evocat eroismul ostașilor români în luptele pentru eliberarea Moraviei de - Sud și s-a evidențiat evoluția ascendentă a relațiilor prietenești ro- mâno-cehoslovace.Primarul orașului și cei prezenți la adunare. împreună cu un mare număr de locuitori din Kromieriz au participat apoi la ceremonia depunerii de coroane de flori; de către comitetul orășenesc de partid, consiliul popular al orașului și ambasada . română, la Monumentul eroilor români, situat în centrul orașului.Au fost arborate drapelele de stat ale celor două țări și s-au intonat imnurile de stat ale României și Cehoslovaciei.

PRAG A 7 (Agerpres). — La monumentele și mormintele eroilor români căzuți în luptele din localitățile slovace Zvolen, Piestany și Stara Tura (R.S. Cehoslovacă), pentru eliberarea acestor localități de sub ocupația fascistă, au avut loc ceremonii de depunere de coroane și jerbe de flori.Au fost depuse coroane și jerbe din partea comitetelor de partid și consiliilor raionale și orășenești locale, mai multor întreprinderi și instituții, a unor colective de oameni ai muncii și grupuri de pionieri, precum și a Consulatului general al Republicii Socialiste România la Bratislava. în semn de profundă recunoștință pentru jertfele aduse de ostașii români, au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Socialiste Cehoslovace și s-au păstrat momente de reculegere.Au fost arborate drapelele de stat ale. celor două țări și aliniațe gărzi de onoare.

APELUL
statelor participante la Tratatul de la Varșovia către statele 

membre ale Tratatului Atlanticului de Nord referitor la încheierea 
unui Tratat cu privire la nefolosirea reciprocă a forței militare 

și menținerea de relații pașnice

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
• Consultări politice la Beirut ® în zona luptelor, situație 

de calm totalBEIRUT 7 (Agerpres). — în cadrul consultărilor de luni dintre primul ministru libanez Rashid Karame și o serie din membrii desemnați ai noului cabinet s-a ajuns la puncte de vedere foarte apropiate în ce privește participarea în guvern a liderilor politici reprezentind diversele grupări libaneze, informează agențiile internaționale de presă citind postul de radio Beirut.în aceeași zi. în urma unui decret prezidențial emis de președintele Libanului, Amin Gemayel, și semnat

de premierul Rashid Karame. Nabih Berri, conducătorul mișcării politico- militare șiite „Amal", a fost numit ministru de stat însărcinat cu problemele din sudul Libanului și reconstrucției, după ce anterior fusese desemnat ministru ăl justiției și resurselor de apă și energiei electrice.Pe de altă parte, potrivit agenției France Presse. pe diferitele fronturi libaneze s-a înregistrat o situație de calm total, după ciocnirile din ultimele zile, in care au fost ucise 24 de persoane, și rănite 134.

MOSQOVA

Comunicat privind convorbirile sovieto-poloneMOSCOVA 7 (Agerpres). — La Moscova a fost dat publicității comunicatul privind convorbirile dintre Konstantin Cernenko, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. și Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, care a făcut o vizită în U.R.S.S. în document se arată că părțile s-au informat reciproc în legătură cu stadiul construcției comuniste și socialiste în cele

două țări și au examinat aspecte ale colaborării bilaterale, precum și probleme de importanță majoră ale situației internaționale.Părțile consideră că evoluția periculoasă. a evenimentelor nu trebuie considerată ca ireversibilă. A fost exprimată convingerea că dialogul constructiv Est-Vest este necesar și posibil, reafirmîndu-se hotărîrea U.R.S.S. și Poloniei de a promova în continuare o politică orientată spre consolidarea păcii și securității internaționale.

în actuala, situație internațională complexă, caracterizată prin creșterea in continuare a tensiunii între state. în special în Europa, prin sporire;) pericolului de război, statele participante la Tratatul de la Varșo- . via de prietenie, colaborare și asistentă mutuală — Republica Populară Bulgaria, Republica Socialistă Cehoslovacă. Republica Democrată Germană, Republica Populară Polonă, Republica Socialistă România, Republica Populară Ungară și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste — se adresează către toate statele membre ale Tratatului Atlanticului de Nord cu chemarea de a-și uni eforturile în interesul slăbirii încordării. însănătoșirii climatului politic al relațiilor lor reciproce. întăririi încrederii. consolidării păcii, spre binele tuturof popoarelor;-Statele participante la Tratatul de la Varșovia consideră că acestui scop i-ar corespunde examinarea în comun a propunerii avansate în Declarația politică de la Praga din 5 ianuarie 1983 referitoare la încheierea unui Tratat cu privire la nefolosirea reciprocă a forței militare și menținerea de relații pașnice.Sensul acestei propuneri este cunoscut. Statele participante la Tratatul de la Varșovia propun statelor membre ale Tratatului Atlanticului de Nord să-și asume, pe bază reciprocă și sub formă de tratat, angajamentul de a nu folosi, primele, unul împotriva celuilalt, nici arme nucleare și nici arme convenționale și, prin urmare, de a nu folosi primele. unul împotriva celuilalt, forța militară în general. Acest angaja-i ment ș-ar . extinde asupra teritoriilor• ■fttt®roi(»'sțat^l6r--pfirlftipâ'nft! ~Ia'’ tratat. precum și asupra personalului lor militar și civil, asupra navelor maritime, aeriene și cosmice și altor obiective ce le aparțin, oriunde s-ar afla ele.Apare posibil ca în tratat să se prevadă up angajament similar referitor la nefolosirea forței de către statele participante la cele două alianțe împotriva țărilor terțe, fie că se află în relații de alianță bilaterală cu ele, fie că sînt nealiniate sau neutre.O parte esențială a tratatului ar putea fi angajamentul statelor participante la el de a nu amenința securitatea comunicațiilor internaționale maritime, aeriene și cosmice, care trec prin spațiile asupra cărora nu

se extinde jurisdicția națională a vreunui stat.In tratat s-ar putea consemna angajamentul participanților la acesta de a acționa pentru încetarea cursei înarmărilor, limitarea și reducerea armamentelor și pentru dezarmare. Aceasta ar trebui să se refere atît la armamentul nuclear, cît și la cel convențional. Tratatul ar putea să prevadă, de asemenea, angajamentul de a examina în comun măsuri practice de prevenire a pericolului unui atac prin surprindere^ Ar fi necesar ca în tratat să se exprime dorința de conlucrare în vederea creșterii eficienței O.N.U.. pe baza Cartei.Tratatul cu privire la nefolosirea reciprocă a forței militare și menținerea de relații pașnice nu ar limita. se înțelege, dreptul inalienabil al părților la tratat. la autoapă- rarea individuală și colectivă, în conformitate cu articolul 51 al Cartei O.N.U.Tratatul ar fi deschis de la bun început pentru .participarea tuturor celorlalte state care doresc aceasta.Acestea și alte probleme legate de propunerea privind încheierea tratatului au ocupat un loc important la consultările care au aVut loc în ultimul timp pe bază bilaterală între state participante la Tratatul de la Varșovia și multe , state membre ale Tratatului Atlanticului de Nord, precum și cu alte țări.Consultările care au avr\t loc au contribuit la o maj bună înțelegere a propunerii statelor participante la Tratatul de la Vafșovia. Ele țin seamă insă și de faptul că, în legătură cu această propunere în ansamblu ki diferitele., .pi .c.leippritc, se exprimă păreri și considerente diferite. -care merită o examinare serioasă. Toate acestea demonstrează necesitatea de a aprofunda dialogul asupra propunerii de încheiere a Tratatului cu privire la nefolosirea reciprocă â forței militare și menținerea de relații pașnice. Statele, participante la Tratatul de la Varșovia sînt gata pentru aceasta.Ele cheamă să se facă un nou pas in examinarea propunerii privind tratatul — să se treacă la consultări pe bază multilaterală. Ele sînt convinse că tocmai intr-un for multilateral s.e pot analiza în cea mai mare profunzime punctele de vedere ale fiecărui participant la acest for, se pot cintări in mod colectiv toate considerentele și abordările

atit ale ideii tratatului, cit și ale diverselor lui componente. Experiența de pînă acum a unui întreg șir de reuniuni internaționale, care au examinat și examinează probleme complexe ale securității europene, confirmă aceasta in mod convingător.Participanții la asemenea consultări ar putea fi statele participante la Tratatul de la Varșovia și statele membre ale Tratatului Atlanticului de Nord, precum și toate celelalte state europene interesate. Obiectul consultărilor ar putea fi atît ideea tratatului propus, cît și elementele lui de bază.In cursul consultărilor s-ar putea acorda atenție îndeosebi unor asemenea probleme cum sînt conținutul și sfera posibilelor obligații ce ar decurge din tratat, raportul acestora cu obligațiile asumate prin Carta O.N.U., Actul final de la Helsinki, precum și prin alte tratate șt acorduri bi și multilaterale, conlucrarea pentru asigurarea respectării obligațiilor ce decurg din tratat.In ceea ce privește caracterul consultărilor multilaterale, statele participante la Tratatul de la Varșovia consideră că participanții la ele pot fie să treacă imediat la examinarea problemelor de conținut, fie, dacă statele membre ale TratatuIUi Atlanticului de Nord preferă să procedeze treptat, s-ar putea începe prin e- xaminarea cadrului și ordinii de dezbatere ulterioară a acestor probleme.în legătură cu modul de desfășurare a consultărilor multilaterale) inclusiv locul iii care să se desfă-j r soare, după părerea ștatelor partici-ț pante’la Tratatul de Ia Varșovia, se poate ajunge la un acord fără dificultăți deosebite.Statele participante la Tratatul do la Varșovia sînt gata, se înțelege, să continue schimbul de păreri la Conferința de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare in Europa și pe baze bilaterale, cu privire la propunerea lor. cu toate statele interesatePopoarele Europei, popoarele lumii așteaptă acțiuni concrete in interesul păcii, securității, Înlăturării pericolului de catastrofă nucleară. Tocmai în acest spirit, statele participante la Tratatul de la Varșovia adresează acest apel statelor membre ale Tratatului Atlanticului de Nord și speră într-un răspuns pozitiv.LA RELUAREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI DE LA STOCKHOLM înarmările — cauză a marilor deficite 
bugetare din S.U.A.

Pentru o abordare constructivă a problemelor întăririi încrederii, securității 
și dezarmării in Europa, in consens cu interesele tuturor popoarelor continentului

„Acordăm o mare însemnătate desfășurării Conferinței pen
tru securitate, încredere și dezarmare de Ia Stockholm. în prima 
etapă a acestei conferințe s-au formulat o serie de propuneri impor
tante. Pe această bază va trebui acționat pentru a se ajunge la un 
acord corespunzător în etapele următoare, astfel incit conferința de 
Ia Stockholm să reprezinte un moment important în întărirea secu
rității și cooperării în Europa, pe calea dezarmării”.

NICOLAE CEAUȘESCULa Stockholm se reiau azi, după o pauză de aproape două luni, lucrările Conferinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa. Eveniment de majoră semnificație în viața politică europeană, această a doua sesiune a Conferinței de la Stockholm se situează, in mod firesc, în atenția popoarelor continentului — profund îngrijorate de situația gravă creată ca urmare a intensificării înarmărilor racheto-nucleare și dornice să se treacă la adoptarea unor măsuri de natură să diminueze starea de încordare, să contribuie la consolidarea securității și trecerea la dezarmare.în prima etapă a conferinței, desfășurată la începutul acestui an, statele participante și-au expus punctele de vedere, au prezentat diferite propuneri pentru restabilirea și dezvoltarea încrederii, pentru întărirea securității pe continent.România, care se numără printre inițiatorii conferinței, a participat activ la lucrările ei, pornind de la a- precierea că, în actualele împrejurări internaționale, aceasta poate avea un rol foarte important în adoptarea de măsuri concrete în direcția destinderii, a creșterii încrederii și trecerii la înfăptuirea unor măsuri de dezarmare. în acest spirit au fost prezentate la Stockholm „POZIȚIA 
ROMÂNIEI, CONCEPȚIA ȘI CON
SIDERENTELE PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU PRIVIND 
MĂSURI DE ÎNCREDERE ȘI SECU

RITATE ȘI PENTRU DEZARMARE 
ÎN EUROPA". Interesul larg cu care au fost primite in rîndul țărilor participante aceste propuneri rezidă în caracterul lor realist și constructiv, ele alcătuind un program complex și unitar, menit să deschidă o perspectivă viabilă pentru depășirea situației de gravă încordare creată pe continent, incit să se poată trece la acțiuni concrete de întărire a securității, de dezarmare.Evidențiind însemnătatea negocierilor care se reiau azi în capitala Suediei, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, chiar în aceste zile, în cuvîntarea rostită la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, arăta : „Acordăm o mare importanță 
desfășurării Conferinței de la Stock
holm, care își va relua activitatea în 
zilele următoare. Ea constituie un 
prilej important pentru continuarea 
contactelor, dar și pentru discutarea 
căilor în vederea realizării măsurilor 
de securitate, de dezarmare, inclusiv 
în problemele armelor nucleare".împrejurările în care se reiau lucrările Conferinței de la Stockholm nu s-au schimbat, din păcate, intr-un sens pozitiv față de momentul de debut al acesteia. între timp a continuat instalarea de noi rachete nucleare — în R. F. Germania, Marea Britanie, precum și în Italia. Totodată, au devenit cunoscute și alte măsuri pe linia escaladării racheto- nucleare. în situația creată, România consideră, așa cum a subliniat din 

nou în aceste zile tovarășul Nicolae Ceaușescu, drept o cerință primor
dială, corespunzătoare voinței și in
tereselor tuturor popoarelor, oprirea 
amplasării rachetelor americane în 
Europa și, în același timp, oprirea 
aplicării contramăsurilor anunțate de 
Uniunea Sovietică. Aceasta ar contribui la diminuarea încordării, cre- ind condiții pentru reluarea tratativelor de la Geneva, în vederea realizării unui acord corespunzător, care să ducă la retragerea tuturor rachetelor cu rază medie de acțiune și, în continuare, și a celorlalte rachete și arme nucleare.Așa cum a reieșit și din dezbaterile primei părți a sesiunii, Conferința de la Stockholm nu se poate situa în afara ansamblului acestor probleme. Amenințarea armelor nucleare din Europa vizează toate statele și popoarele continentului. Pentru că ele, odată intrate în funcțiune, nu vor alege, nu vor face nici un fel de deosebire — nici de orînduire socială, nici de apartenența la o alianță militară sau alta, consecințele necru- țînd nici statele neutre sau nealiniate. De aceea, după cum sublinia președintele României, toate statele 
europene trebuie să participe Ia re
alizarea unui acord care să ducă la 
eliminarea armelor nucleare, la înlăturarea definitivă a pericolului unui război nuclear pustiitor. Apare astfel ca o cerință de cea mai mare actualitate ca reuniunea de Ia Stockholm 
să se înscrie în ansamblul eforturi

lor ce se impun în această direcție, să contribuie la netezirea căilor, la convenirea unor modalități care să ajute la reducerea confruntării.Experiența pe care o oferă înseși , negocierile din cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa — inclusiv rezultatele reuniunii de la Madrid, între care se numără și consensul pentru convocarea Conferinței de la Stockholm — demonstrează în mod concludent că, oricît de complexe și de dificile ar fi condițiile internaționale, nu există problemă care să nu poată fi soluționată pe calea tratativelor, atunci cînd se dă dovadă de rațiune politică, de spirit constructiv și de cooperare, punîndu-se mai presus de orice interesele majore ale popoarelor. Concepută ca un proces gradual, în mai multe etape, Conferința 
de Ia Stockholm este chemată ca ea 
însăși să contribuie la restabilirea în
crederii, la apropierea și înțelegerea 
între statele participante.

Propunerile prezentate în prima sesiune de către un șir de țări, intre care și România, oferă în această privință o bună bază pentru continuarea eforturilor în vederea realizării de acorduri corespunzătoare cît mai utile și mai eficiente de sporire a încrederii și securității. Este vorba, în principal, de realizarea unor înțelegeri concrete privind limitarea activităților militare pe continent, înghețarea cheltuielilor militare ale statelor, ca un prim pas spre reducerea acestora, elaborarea unui tratat general-european de nerecurgere la forță sau la amenințarea cu forța și • alte asemenea propuneri, definite ca „măsuri, de încredere".Desigur, aceste măsuri nu înseamnă excluderea definitivă a riscului sau pericolului de conflict, nu înseamnă o garanție a securității. Ele își .au însă importanța lor, care in nici un caz nu poate fi neglijată : aplicarea lor ar fi de natură să contribuie la eliminarea surselor generatoare de neîncredere, tensiune și confruntare, să favorizeze crearea 
unui climat nou, care să permită 
abordarea cu succes a problemelor 

propriu-zise de consolidare a secu
rității, de dezarmare. De fapt, obiectivul fundamental al .conferinței — după cum o arată însăși titulatura sa — este tocmai acela ca măsurile de 
încredere și securitate să fie întărite 
și întregite prin măsuri de dezar
mare, în primul rind de dezarmare 
nucleară. Este limpede că numai pă- șindu-se pe calea dezarmării se va putea edifica o reală încredere între state, se va putea înainta spre înfăptuirea marelui deziderat al popoarelor — eliminarea definitivă a primejdiei nucleare, făurirea unei Europe a păcii, securității și colaborării.Conferința de la Stockholm oferă în acest sens un important cadru de acțiune. Se poate aprecia de aceea 
că ea va răspunde așteptărilor po
poarelor in măsura în care va folosi 
posibilitățile de care dispune pentru 
adoptarea unor hotărîri concrete, in 
spiritul mandatului ce i-a fost în
credințat. Seriozitatea, gravitatea ,si- tuației create în Europa impun să se folosească din plin acest cadru de negociere pentru o activitate laborioasă, constructivă, în spirit de respect reciproc, de înțelegere și conlucrare. Și dacă prima sesiune a fost considerată o etapă exploratorie, de prezentare a pozițiilor și propunerilor statelor participante, în această a doua sesiune Aste necesar să sc trea
că efectiv Ia negocieri pentru apro
pierea punctelor de vedere și. reali
zarea de înțelegeri corespunzătoare.Prin pozițiile exprimate, prin propunerile sale constructive supuse a- tenției’ conferinței, România socialistă și-a manifestat în mod elocvent dorința de a-și aduce întreaga contribuție la găsirea căilor de . înțelegere pentru adoptarea unor măsuri efective de întărire a încrederii și securității, de dezangajare militară și dezarmare pe ansamblul'continentului. Este un obiectiv în numele căruia se impune intensificarea eforturilor tuturor statelor participante, pe măsura răspunderii ce le revine în fața generației de azi și a celor viitoare.

Dumitru ȚINU

WASHINGTON 7 (Agerpres). — Un număr de 500 foști inalți funcționari guvernamentali americani și financiari de virf din S.U.A. au avertizat, intr-un anunț publicitar, că uriașele deficite bugetare americane pun în pericol viitorul financiar pe termen lung al țării, transmite agenția Reuter. Anunțul, publicat in ziarele „New York Times" și „Wall Street Journal", cere adoptarea de măsuri substanțiale pentru a reduce aceste deficite. Printre semnatarii lui sint și cinci foști miniștri de finanțe.Dealtfel, problema deficitelor bugetare preocupă și alte cercuri economice. ..în timp ce Congresul S.U.A. se străduie să găsească modalități de a
^AGENȚIILE de presa
JOQ —■ ue scurt

CONVORBIRI CHINO-PALES- I T1NIENE. Președintele R.P. Ohi- | neze, Li Xiannian, a avut o convorbire cu Yasser Arafat, pre- ședințele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Pa- 1 lestinei. Liderul palestinian a fost primit, de asemenea, de Deng I Xiaoping, președintele' Comisiei I Centrale Consultative a P.C. Chinez. Abordîndu-se problema pales- ■ tiniană și situația actuală din Orientul Mijlociu, a fost reafirmat sprijinul ferm al R.P. Chineze față de propunerea privind convocarea I unei conferința internaționale con- I sacrale examinării și reglementării problemei palestiniene, reuniune la | care să participe membrii pe'rma- nenți ai Consiliului de Securitate al O.N.U., relatează agenția China Nouă.I REUNIUNE LA LIMA. In capitala Republicii Peru au început lu- I crările reuniunii Comitetului Internaționalei Socialiste pentru America Latină și zona Caraibilor consacrate analizării situației politice din I zonă, precum și a impovărătoarelor I datorii externe ale acestor țări.I ADUNAREA MONDIALĂ A SĂ- 
| NĂTĂȚII. în Palatul Națiunilor de la Geneva s-au deschis, luni, lu
L_ 

reduce deficitele bugetare federale in creștere, un studiu dat publicității in S.U.A. arată că înghețarea construirii tuturor noilor arme nucleare ar duce la economisirea a 99 miliarde dolari în următorii 5 ani și ar diminua deficitele cu pînă la 12 la șută pe an" — transmite agenția Associated Press. Studiul a fost elaborat de Consiliul pentru Prioritățile Economice, asociație privată din New York.„Economiile bugetare ce s-ar realiza astfel ar atinge nivelul maxim în 1986, tocmai în perioada cînd majoritatea economiștilor se așteaptă ca înaltele deficite bugetare să scurtcircuiteze redresarea economică" a țării, se subliniază în document.

crările celei de-a 27-a Adunări Mondiale a Sănătății. Participanții vor audia raportul cu privire la activitatea Organizației Mondiale a Sănătății (O.M.S.) în perioada 1982—1983.
CREȘTERI DE PREȚURI IN 

BELGIA. După cum relatează presa belgiană, citind surse oficiale, capacitatea de cumpărare a populației Belgiei a înregistrat o puternică scădere în ultimii doi ani. Prețurile la îmbrăcăminte au crescut în această perioadă cu 15 la sută, la încălțăminte — cu 10—11 la sută, la aparatele electrice de uz casnic cu 25 la sută, iar la alimente. in medie, cu 20 la sută.
„SCRUTINUL" DIN SALVADOR. Duminică. în Salvador a avut loc cea de-a doua rundă a alegerilor prezidențiale. Desfășurate în condițiile stării de urgență, așa-zisele alegeri s-au soldat cu victoria de- mocrat-creștinului Napoleon Duarte. care s-a proclamat președinte al țării și a anunțat că nu intenționează să „împartă puterea" cu opoziția de stingă, reprezentată de Frontul ■ Democratic Revoluționar (F.D.R.).
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