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într-o atmosferă în- 
suflețitoare, de puter
nică angajare revolu
ționară, tinerii Româ
niei socialiste și-au 
exprimat hotărîreci 
fermă de a-și con
sacra întreaga energie 
pentru realizarea 

i exemplară a hotărî- 
rilor Congresului al 
XlII-lea al partidului, 
pentru continua în

florire a patriei
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Dragi tovarăși și prieteni 
tineri,Am deosebita plăcere să adresez tuturor participanților la marele forum național al tinerei generații, întregului tineret al patriei noastre, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului, precum și al meu personal, un călduros salut revoluționar, împreună cu cele mai bune urări. (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu 
—tinerii !“).Congresul al XII-lea al Uniunii Tineretului Comunist, conferințele Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști, Organizației Pionierilor și Șoimilor Patriei se înscriu ca evenimente de însemnătate deosebită în viața tuturor tinerilor și copiilor din România socialistă, a întregii noastre societăți. Ele demonstrează cu putere grija și preocuparea permanentă a partidului și statului nostru de a asigura tinerei generații condiții de muncă, de viață, de învățătură dintre cele mai bune, pentru a crește cetățeni demni, liberi ai României socialiste. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu—P.C.R. „Ceaușescu
—tinerii !“).Marele forum democratic al tinerei generații are loc la numai cîteva luni de la cel de-al XlII-lea Congres al Partidului Comunist Român — forța politică conducătoare a societății noastre — care a adoptat hotărîri de importanță istorică în vederea dezvoltării eco- nomico-sociale și ridicării patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație socialistă și comunistă. (/Vplauze puternice, prelun
gite).Congresul Uniunii Tineretului Comunist și conferințele celorlalte organizații trebuie să dezbată cu exigență și răspundere revoluționară, în mod critic și autocritic, activitatea de pînă acum și să stabilească programul de activitate al întregului tineret din patria noastră pentru realizarea — împreună cu întregul popor — a Directivelor Congresului al XlII-lea al partidului privind dezvoltarea econo- mico-socială a României în cincinalul 1986—1990 și, în perspectivă, pînă în anul 2000, pentru înfăptuirea programului de trecere a țării noastre la o nouă etapă de dezvoltare, de înfăptuire a politicii interne și externe a partidului și statului, de ridicare continuă a bună

stării materiale și spirituale a tuturor celor ce muncesc, de întărire continuă a independenței și suveranității României. (Vii și puter
nice aplauze).

Dragi tovarăși și prieteni 
tineri,Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a victoriei rgvoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și la Congresul al XlII-lea al partidului am prezentat pe larg remarcabilele realizări obținute de poporul român, profundele transformări revoluționare ce au avut loc în societatea românească.într-o perioadă istorică scurtă poporul nostru a parcurs mai multe etape de dezvoltare econo- mico-socială — de la orînduirea burghezo-moșierească, în care continuau să existe încă puternice forme ale feudalismului, la societatea socialistă multilateral dezvoltată. Dintr-o țară slab dezvoltată, cu o industrie și 0/ agricultură înapoiate, România a devenit astăzi o țară industrial-agrară, cu o industrie puternică, modernă, cu o agricultură socialistă avansată, în plin progres. în cei 40 de ani de ci nd poporul nostru a devenit pe deplin stăpîn pe destinele sale, producția industrială a crescut de peste 100 de ori, producția agricolă de 7 ori, produsul social de 28 de ori, iar venitul național de 32 de ori.Oricine privește orașele și satele noastre poate constata marile realizări în dezvoltarea forțelor de producție, a industriei, agriculturii, a construcțiilor de locuințe, școli, spitale și alte așezăminte so- cial-culturale.O puternică dezvoltare au cunoscut învățămîntul, știința, cultura — factori hotărîtori în întrea-, ga dezvoltare economico-socială, în făurirea cu succes a socialismului.Pe baza dezvoltării puternice a forțelor de producție, a creșterii venitului național, a avut loc ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului — țelul suprem al politicii partidului nostru, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în patria noastră. (Aplauze puternice, 
prelungite).Marile realizări în dezvoltarea economico-socială, parcurgerea într-o perioadă scurtă a mai multor 

etape istorice de dezvoltare socială demonstrează cu puterea faptelor forța creatoare a unui popor care a lichidat pentru totdeauna asuprirea și inegalitatea și a devenit pe deplin stăpîn pe destinele sale, făurindu-și în mod conștient propriul său viitor de bunăstare și fericire, viitorul socialist și comunist. (Urale și aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează în
delung : „Ceaușescu și poporul !“).Viața, realitățile atestă cu putere justețea politicii partidului nostru comunist — forța politică conducătoare a întregii națiuni — care se călăuzește neabătut după concepția revoluționară, materialisț-dialecti- că și istorică, a socialismului științific, aplicînd adevărurile general-valabile la condițiile concrete din țara noastră.Tot ceea ce am realizat în dezvoltarea patriei noastre reprezintă munca entuziastă a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, care înfăptuiește neabătut politica Partidului Comunist Român, Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. (Urale și aplauze puter
nice ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu—România, stima noas
tră și mindria !“).Doresc să subliniez, cu deplină satisfacție, că în toate marile realizări din anii construcției socialiste, tineretul, împreună cu întregul popor, a adus o contribuție de mare însemnătate în toate domeniile dezvoltării noastre economice și sociale. De la primele detașamente de muncă patriotică, de la Bumbești—Livezeni și Salva-Vi- șeu, la Canalul Dunăre—Marea Neagră, la toate șantierele industriale, la dezvoltarea agriculturii, industriei, științei, culturii, tineretul a fost prezent, a răspuns chemării partidului, și-a făcut datoria față de patrie, față de popor, față de cauza socialismului, de- monstrînd că este ferm hotărît să contribuie la realizarea unei societăți moderne, înaintate, în care întregul popor, generațiile viitoare să ducă o viață liberă, demnă ! 
(Urale și aplauze îndelungate ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
tinerii !“).Iată de ce, de la înalta tribună a marelui forum democratic al tinerei generații, adresez tuturor oamenilor muncii, întregului nostru, popor, milioanelor de tineri, între

gului tineret, organizațiilor sale revoluționare cele mai calde felicitări, împreună cu urarea de a obține noi victorii în activitatea de dezvoltare economico-socială a patriei, în făurirea celei mai drepte și umane orînduiri cunoscute în istorie — orînduirea socialistă și comunistă. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu—România, stima noas
tră și mindria !“).

Dragi tovarăși și prieteni,înfăptuirea marilor transformări revoluționare, impetuoasa dezvoltare a forțelor de producție, a științei, învățămîntului și culturii, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului au cerut mari eforturi umane și materiale ; a trebuit să depășim înapoierea de la care am pornit, să învingem multe greutăți ; s-au manifestat o serie de lipsuri și chiar greșeli, dar trebuie să spunem deschis — și doresc să subliniez aceasta și la forumul democratic al tinerei generații — că fără asemenea eforturi, fără alocarea, pentru dezvoltare, a unei părți importante, de peste 30 la sută, din venitul național, nu am fi putut obține marile realizări, țara noastră ar fi rămas în. continuare o țară slab dezvoltată, cu implicații asupra nivelului general de civilizație și de viață al poporului.Trebuie să subliniez că înaintașii, părinții voștri, au făcut totul pentru a asigura învingerea orînduirii vechi, înfrângerea fascismului, victoria în război și edificarea socialismului în patria noastră. Ei au avut multe greutăți de înfruntat, au trebuit să dea multe jertfe, dar nu s-au plîns niciodată — și au știut că, întotdeauna, trebuie să facă totul pentru a asigura patriei noastre un loc cît mai bun în rândul națiunilor lumii ! Exemplul înaintașilor, al părinților voștri, trebuie să fie veșnic în mintea și în inima voastră! Să vă conduceți și voi, în viitor, după principiile și modul de muncă și de viață al tuturor acelora care, de-a lungul secolelor, și-au dat și viața pentru existența națiunii române, pentru înaintarea spre progres și fericire a poporului nostru ! (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu și poporul !“, „Vom

(Continuare in pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandant suprem al Forțelor noastre armate, a primit, joi. pe general de corp de armată Mohamed Aii Samatar, mem
Delegația parlamentară ilin Republica Populară Benin

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar genera! al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi, delegația parlamentară din Republica Populară Benin, condusă de Romain Vilon Guezo, președintele
INTERVIUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU 
acordat televiziunii spaniole

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a primit, la 14 mai a.c., pe 
Elena Marti, șefa secției de știri internaționale a serviciilor informative 
ale televiziunii spaniole, căreia i-a acordat următorul interviu :ÎNTREBARE : Domnule pre

ședinte. afi cerut recent elimi
narea completă a armelor nu
cleare din Europa și din în
treaga lume, In acest context, ce 
șanse de succes acordați convor
birilor de la Geneva ?RĂSPUNS : România se pronunță ferm pentru incetarea amplasării de noi rachete in Europa •— am in vedere încetarea amplasării rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune de către S.U.A.. precum și a.contra- mă-surilor nucleare anunțate de Uniunea Sovietică.Trebuie avut in vedere că trecerea la amplasarea noilor rachete a mărit 'in mod considerabil pericolul u- nui nou război mondial, care s-ar transforma inevitabil intr-un război nuclear ce ar duce la distrugerea a înseși condițiilor de existentă a vieții pe planeta noastră. în special, pentru popoarele europene, noile rachete —•• in general armele nuclea

IA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU SI A TOVARÂSEI ELENA CEAUSESCU,

astăzi sosește într-o vizită oficială de prietenie în țara noastră președintele HP. Congo, 
colonel Denis Sassou Nguesso, împreună cu tovarășa Antoinette Sassou Nguesso

BUN VENIT PE PĂMlNTUL ROMÂNIEI!
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu, astăzi începe vizita oficială 
de prietenie in țara noastră colonel Denis Sassou Nguesso, pre
ședintele Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Congo, șef al guvernului, împreună 
cu tovarășa Antoinette Sassou Nguesso. Această vizită, ce se în
scrie in cursul ascendent al relațiilor dintre țările noastre, mar
chează un moment important în dezvoltarea colaborării prietenești, 
reciproc avantajoase, menite să contribuie la afirmarea năzuințe
lor de pace și înțelegere care animă popoarele român și congolez.Președintele Republicii .Populare Congo, Denis Sassou Nguesso. s-a născut in 1943. în localitatea Edou, situată in nordul țării. A urmat în- vătămintul primar in localitatea natală și la Owando. după care a absolvit cursurile colegiului de la Lou- bomo. în anul 1961 se consacră carierei militare, uimind pregătirea de specialitate la Școala militară de la Cherchell. din Algeria, si apoi la Centrul de pregătire a ofițerilor de infanterie de la Saint' Maixent. din Franța.Denis Sassou Nguesso a luat parte activă la evenimentele din august 1963, in urma cărora a fost răsturnat guvernul Youlou, precum și la mișcarea insurecțională din iulie 

bru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Socialist Revoluționar Somalez. prim-vicepreședinte al R.D. Somalia și ministru al apărării, aflat in vizită in tara noastră, in fruntea unei delegații.Oaspetele a mulțumit pentru între

Adunării Naționale Revoluționare, care, la invitația Marii Adunări Naționale. efectuează o vizită in țara noastră.Conducătorul delegației a inminat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj din partea președintelui Co

re — reprezintă un pericol de o gravitate deosebită.începerea negocierilor dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii, la Geneva. în problema armelor nucleare și militarizării Cosmosului a fost, salutată de poporul român, ca și de alte popoare, care așteaptă să se ajungă la acorduri care să'pună capăt cursei înarmărilor și să asigure dezarmarea și pacea. Rezultatele primei runde de convorbiri nu au răspuns așteptărilor. Noi considerăm că este posibil — dacă ambele părți vor da dovadă de cea mai inaltă responsabilitate fată de cauza păcii, a înseși existentei vieții pe planeta noastră — să se ajungă la acorduri corespunzătoare privind armamentele nucleare și renunțarea la militarizarea Cosmosului.Considerăm că este posibil, ca un prim pas. să se oprească amplasarea rachetelor americane, realizarea con- tramăsurilor nucleare sovietice, cel

1968, După aceste evenimente este desemnat membru al Consiliului Național al Revoluției.Denis Sassou Nguesso este membru fondator al Partidului Congolez al Muncii, fiind ales membru al Comitetului Central incă de la crearea partidului, in decembrie 1969. La cel de-al II-lea Congres al partidului devine secretar al Comitetului Central. în martie 1976 este ales vicepreședinte al Comitetului militar al partidului, ministru al apărării naționale.La cel de-al III-lea Congres extraordinar, din martie 1979, și la cel de-al III-lea Congres ordinar al 

vederea acordată și a arătat că are plăcuta misiune de a inmina tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj si de a transmite din partea secretarului general al Partidului Socia-
(Continuarc in pag. a V-a) 

mitetului Central al Partidului Revoluției Populare a Beninului, președintele Republicii Populare Benin, șef al statului, Mathieu Kerekou, și i-a transmis un salut cordial, impre-
(Continuare in pag. a V-a) 

puțin pe timpul tratativelor, urmind să se acționeze pentru un acord care să ducă la eliminarea acestora, a tuturor rachetelor nucleare.Succesul acestor tratative depinde insă si de felul cum țările europene, opinia publică mondială vbr acționa pentru a determina realizarea unor acorduri corespunzătoare. .ÎNTREBARE : Recent, a fost 
reînnoit Tratatul de la Varșovia. 
Credeți, domnule președinte, că 
bugetele de apărare ale tarilor 
participante la Tratatul de l.a 
Varșovia corespund dorinței 
României de dezarmare ?RĂSPUNS : Prelungirea valabilității Tratatului de la Varșovia a apărut necesară ca urmare a menținerii pericolului de război și i a existenței Pactului N.A.T.O. Noi considerăm că este necesar să se intensifice eforturile pentru depășirea blocurilor militare, pentru desființarea concomitentă atit a PactuluiN.A.T.O., cit și a Tratatului de la Varșovia. Aceasta ar răspunde intereselor tuturor popoarelor, cauzei

(Continuare in pag. a Vl-a)

(Continuare in pag. a VI

Partidului Congolez al august 1984, Denis Sassou
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CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

la Forumul național al tinerei generații
(Urmare din pag. I)

munci și vom crea, țara o vom 
înălța !“).Este necesar să înțelegem că și în viitor, în conformitate cu hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului, va trebui să acționăm cu toată 'fermitatea în vederea dezvoltării forțelor de producție, a perfecționării relațiilor sociale, să alocăm o parte însemnată, de circa 28—30 la sută din venitul național, pentru dezvoltare, deoarece numai pe această cale vom asigura ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, vom înfăptui Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și vom putea trece la edificarea visului de aur al omenirii — comunismul! Numai pe baza ridicării pe o treaptă Superioară a forțelor de producție vom putea asigura patriei noastre un loc demn, egal, în rîndul națiunilor libere ale lumii ! 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate).

Dragi tovarăși și prieteni 
tineri,Hotărîrile istorice ale Congresului al XIII-lea al partidului asigură dezvoltarea puternică, eco- nomico-socială a țării în cel de-al 8-lea cincinal și în perspectivă pînă în anul 2000, ridicarea patriei noastre pe o nouă treaptă de dezvoltare. Șe va acționa cu toată hotărîrea pentru dezvoltarea continuă a forțelor de producție și perfecționarea relațiilor sociale, asigurîndu-șe, și în continuare, o amplasare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării în vederea dezvoltării armonioase a tuturor județelor și localităților patriei — factor determinant pentru ridicarea gradului de civilizație și bunăstare a poporului, în anul 2000. România va deveni o țară multilateral dezvoltată atît din punct de vedere industrial, agrar, al științei, învățămîntului și culturii, cît și al ridicării nivelului de trai material și spiritual al întregii națiuni. Vor fi create astfel condițiile pentru manifestarea largă și trecerea la înfăptuirea cerințelor societății comuniste în patria noastră.în cincinalul 1986—1990 și în perioada următoare se va accentua dezvoltarea intensivă a industriei, agriculturii și celorlalte ramuri ale : economiei naționalii. O. atenție: dș- rosebită se va acorda * modernizării structurii producției industriale, creșterii cu prioritate a ramurilor de înaltă tehnicitate, înfăptuirii noii revoluții tehnico-științifice. în această perioadă va trebui să concentrăm toate forțele în direcția robotizării, automatizării și mecanizării proceselor de producție, înfăptuind astfel cerințele noii revoluții tehnice, fără de care nu. vom putea să ne situăm în rîndul țărilor dezvoltate.O atenție deosebită va trebui să acordăm creșterii mai puternice a productivității muncii, ridicării calității tuturor produselor, sporirii rentabilității și eficienței întregii activități economice. în viitorul cincinal, producția-marfă indus

trială va crește într-un ritm mediu anual de 6—6,5 la sută, iar producția netă într-un rîtm anual de 10—10,6 la sută. Se va realiza un larg program de irigații și îmbunătățiri funciare, ceea ce va asigura condițiile înfăptuirii noii revoluții agrare, care trebuie să asigure creșterea puternică a producției agricole, dar, în mod deosebit, transformarea a înseși condițiilor de muncă, de viață și de gîndire ale întregii țărănimi.Se va înfăptui un amplu program de investiții, de 1 350—1 400 miliarde lei, punîndu-se un accent deosebit pe lărgirea” bazei energetice și de materii prime, pe realizarea programelor de dezvoltare intensivă a industriei, a agriculturii și celorlalte sectoare economi- co-sociale. Se vor construi peste 1 500 noi capacități de producție,, va fi dat în folosință Canalul Poarta Albă — Midia — Năvodari și se va realiza în cea mai mare parte Canalul Dunăre — București. în același timp, importante investiții sînt alocate construcțiilor de locuințe și altor așezăminte social-cul- turale — factor important în creșterea nivelului de viață al oamenilor muncii.în această perioadă se vor dezvolta și mai puternic știința, învă- țămîntul, cultura. Pe baza dezvoltării generale a țării va avea loc ridicarea gradului de civilizație, a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Putem afirma cu îndreptățită mîndrie că hotărîrile istorice ale Congresului al XIII-lea, Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism dau o perspectivă minunată, măreață, dezvoltării patriei noastre. Toate acestea reprezintă continuarea procesului revoluționar — care nu s-a încheiat — pe o treaptă superioară. înfăptuirea acestui minunat program necesită unirea eforturilor întregului nostru popor și, în acest cadru, participarea activă a întregului tineret la asigurarea ridicării patriei noastre pe înaltele piscuri de progres și civilizație. Avem de străbătut, și în continuare, un drum lung, va trebui să parcurgem încă multe căi necunoscute spre piscurile înalte ale civilizației comuniste. Nu trebuie să uităm nici un moment că procesul de transformare revoluționară a lumii nu;iis-a; încheiat. ■Am străbătut, repet, diferite etape ale transformării ■ revoluționare! Avem în față un lung drum de luptă și muncă în noi condiții și la care pornim de la o altă bază a societății noastre. Este un drum de muncă și luptă care impune spirit revoluționar, abnegație, hotă- rîre neabătută de a servi poporul, cauza partidului, a socialismului și comunismului în România ! (Aplauze și urale puternice, 
îndelungate).Să nu uităm nici un moment și să cinstim întotdeauna jertfele înaintașilor, ale acelora care, în condiții deosebit de grele, au ținut sus steagul luptei pentru libertate și independență, și-au dat viața pentru făurirea națiunii și a statului național unitar, pentru eliberarea patriei din robia fascistă, 

pentru înfăptuirea socialismului și comunismului ! (Aplauze puterni
ce, îndelungate).Tineretul patriei noastre, toate generațiile viitoare trebuie să pre- țuiască și să glorifice trecutul de luptă, asigurînd înfăptuirea — în condițiile noi, de astăzi — a transformărilor revoluționare, întărirea continuă a patriei, a independenței și suveranității ' sale ! (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează 
îndelung: „Ceaușescu și po
porul „Ceaușescu — tinerii !“).Am ferma convingere — așa cum am declarat la Congresul al XIII-lea al partidului — că eroica clasă muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul nostru popor vor acționa cu toată hotărîrea, în deplină unitate, în înfăptuirea programului partidului de dezvoltare economico-so- cială și ridicare a patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație !La marele forum democratic național al tinerei generații, doresc să exprim, de asemenea, convingerea că întregul tineret va răspunde cu înflăcărare și entuziasm chemărilor partidului și va fi, ca și pînă acum, prezent în fabrici și pe ogoare, în școli și universități, în cercetare și cultură, în toate sectoarele de activitate, pentru a contribui la înfăptuirea acestor minunate obiective de dezvoltare a patriei noastre socialiste. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung : „Ceaușescu — tinerii 
„Vom munci și vom crea, țara o 
vom înălța !“).Aș dori să exprim convingerea că Uniunea Tineretului Comunist— organizație revoluționară a tineretului — care reprezintă o forță puternică, ce cuprinde în rîndu- rile sale aproape 4 milioane de membri, va continua cele mai glorioase tradiții revoluționare de luptă și muncă, în educarea și formarea tineretului prin muncă și pentru muncă, participînd activ la toate marile transformări revoluționare. Programul partidului și hotărîrile Congresului al XIII-lea constituie și programul Uniunii Tineretului Comunist, al tinerei generații ! (Vii și puternice aplauze ; 
se scandează îndelung : „Ceaușescu
— P.C.R. „Ceaușescu — ti
nerii !“).■ Uniunea' Tineretului Comunist, celelalte .organizații de-tineret vor trebui să asigure participarea activă a tineretului — cOntinuînd minunatele tradiții de muncă patriotică — pe noile șantiere naționale, adueîndu-și astfel o contribuție importantă la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului.Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea pentru perfecționarea continuă a noilor organisme ale democrației muncitorești, . pentru participarea largă a tuturor oamenilor muncii — deci și a tineretului — la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. în calitate de proprietari, producători și beneficiari, oamenii muncii trebuie să acționeze cu toată hotă- fîrea pentru buna gospodărire și înfăptuirea neabătută a noului 

mecanism economic, pentru realizarea autoconducerii și autogestiu- nii în toate sectoarele de activitate.Se impune creșterea mai pu- . ternică a spiritului de răspundere, a disciplinei și ordinii in toate domeniile de activitate. în a- cest cadru este necesar ca Uniunea Tineretului Comunist, celelaL te organizații revoluționare ale tineretului, să acționeze cu toată răspunderea și exigența revoluționară pentru imprimarea în rîndul tineretului a unui înalt simț de răspundere față de muncă, față de apărarea avuției naționale, a proprietății obștești, a întregului popor — baza făuririi socialismului și comunismului.Trebuie combătute cu hotărîre orice manifestări anarhice, de indisciplină, întărind spiritul de răspundere, hotărîrea de a munci acolo unde cere societatea.Tineretul, cu entuziasmul și e- nergia sa caracteristică, trebuie să se. afle — așa cum s-a întîmplat întotdeauna — în cele mai grele locuri și să acționeze cu întreaga hotărîre pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a îndatoririlor ce-i revin !Societatea noastră socialistă este o societate a muncii libere, creâ- toare, în care cei ce muncesc sînt și proprietari, și producători, și beneficiari ; ei sînt adevărații stă- pîni a tot ceea ce se înfăptuiește în țara noastră. Să acționăm cu toată hotărîrea pentru aplicarea neabătută în viață a principiilor socialiste de repartiție, a acordului global, asigurînd creșterea puternică a veniturilor ca rezultat al muncii, dar înlăturînd cu hotărîre orice venituri fără muncă !Trebuie să pornim permanent de la principiul : nici muncă fără pîine, nici pîine fără muncă ! Trebuie să fie bine înțeles că nu trebuie să existe loc pentru leneși, pentru cei ce nu muncesc, pentru cei care vor să trăiască fără muncă !Toți membrii societății trebuie să șe pregătească și să depună o muncă utilă, necesară dezvoltării economico-sopiale ! A munci pentru patrie, pentru dezvoltarea și ridicarea ei pe noi culmi de civilizație constituie dovada supre; mă de devotament, de răspundere, reprezintă adevăratul spirit revoluționar. ’ (Aplauze puternici:, 
prelungite).Ăș dori .să, exprim convingerea că Uniunea Tineretului Comunist, celelalte organizații revoluționare ale tineretului, întreaga generație tinăra se va dovedi și în viitor la înălțimea spiritului și răspunderii revoluționare, îndeplinind neabătut, cu entuziasm, sarcinile ce-i vor reveni în toate domenii- \ le de activitate, participînd astfel cu întreaga forță, cu elan tineresc la înfăptuirea Programului partidului, la ridicarea nivelului de civilizație al patriei, la întărirea independenței și suveranității României ! Acționînd astfel, întregul tineret, tinăra generație de astăzi va / putea spune mîine că întotdeauna a urmat spiritul de luptă și de sacrificiu, spiritul revoluționar al înaintașilor și -al partidului, că 

și-a făcut datoria față de patrie — și va putea să ceară urmașilor și urmașilor lor, generațiilor viitoare să nu uite niciodată că mai presus de toate sînt patria, bunăstarea poporului, independența României ! (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mindria !“).

Dragi iovarăși și prieteni,Una din marile realizări ale partidului nostru o constituie activitatea multilaterală de educare și formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului.în noua etapă de dezvoltare a patriei noastre, activitatea politico- educativă, educarea tuturor oamenilor muncii în spiritul concepțiilor înaintate despre lume și viață impun o largă activitate politică din partea tuturor organelor și organizațiilor de partid. în acest cadru, sarcini importante revin Uniunii Tineretului Comunist, asociațiilor studenților comuniști și organizațiilor pionierilor și șoimilor patriei. Sub conducerea nemijlocită a partidului, ele trebuie să desfășoare o intensă activitate de educare a tineretului și copiilor patriei în spiritul dragostei și respectului pentru muncă, pentru activitatea creatoare în toate domeniile de activitate. în același timp, tineretul trebuie să acționeze pentru însușirea celor mai noi cuceriri ale științei, tehnicii și culturii, ale cunoașterii umane în general, în toate sectoarele de activitate.în întreaga activitate de formare a tineretului pentru muncă și viață, un rol important revine școlii, care, prin întregul proces de în- vățămînt, trebuie să aducă o contribuție determinantă la formarea și educarea tinerilor pentru muncă și viață, pentru a fi întotdeauna demni și devotați cetățeni ai patriei socialiste.La baza întregii activități de educare și formare a tineretului trebuie să se afle permanent concepția revoluționară, materialist- dialectică, principiile socialismului științific, care constituie factorul hotărîtor pentru o cultură înaintată, pentru înțelegerea profundelor transformări revoluționare, în toate domeniile. Trebuie să nu uităm nici un moment că în fața omenirii — deci și a patriei noastre, a poporului și tineretului din România — stau perspective noi în cunoașterea tainelor naturii și universului, în înțelegerea legilor dezvoltării economico-sociale și în ridicarea nivelului de dezvoltare generală a cunoașterii umane.Adresez, de la această tribună, chemarea organizațiilor revoluționare ale tineretului, întregului tineret al patriei noastre, de a învăța, munci,’ învăța, munci și iar a învăța !Faceți, totul, dragi prieteni tineri și copii, pentru a folosi minunatele condiții de viață, muncă și învățătură pe care vi le asigură societatea socialistă, pentru a vă însuși cele mai temeinice și mai noi cunoștințe, din toate domeniile ! Pregătiți-vă pentru muncă și 

viață, pentru a «fi prezenți întotdeauna acolo unde poporul, patria o vor cepe !Pregătiți-vă să fiți demni urmași și continuatori ai înaintașilor voștri ! învățați să prețuiți și să respectați trecutul și pe înaintași, să prețuiți și să respectați pe părinții voștri ! învățați pentru a fi demni constructori ai socialismului și comunismului, pentru a asigura ridicarea necontenită a României pe noi trepte de progres și civilizație, pentru a fi gata oricînd să apărați independența și suveranitatea patriei, viața liberă și demnă a poporului ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung: „Vom munci-și vom lupta, 
țara o vom apăra !“).în activitatea cultural-educațivă de formare a omului nou, și în primul rînd a tinerelor generații, trebuie să combatem cu hotărîre. tot ceea ce este vechi și perimat, să promovăm cu hotărîre noul ! Să combatem concepțiile înapoiate despre muncă și Viață, concepțiile anarhice, străine tineretului revoluționar ! Să desfășurăm o largă activitate împotriva concepțiilor mistice, a rămășițelor concepțiilor și mentalităților fostelor clase dominante ! Să combatem șovinismul, naționalismul, antisemitismul și rasismul în general, în orice formă s-ar manifesta el !Să acționăm pentru educarea tineretului în spiritul frăției și prieteniei, al unității întregului tineret, fără deosebire de naționalitate !Să nu uităm nici un moment că tot ceea ce am înfăptuit este rezultatul muncii unite, că manifestările naționaliste . și șoviniste sînt arme ale cercurilor imperialiste reacționare, care întotdeauna au încercat — și mai încearcă — să dezbine oamenii muncii, tineretul de diferite naționalități, pentru a-i putea asupri și domina.Să dezvoltăm puternic spiritul solidarității și prieteniei internaționale cu tineretul de pretutindeni, în lupta pentru progres, pentru independența popoarelor și pentru pace ! (Aplauze puternice, 
îndelungate).în întregul proces de educare și formare a tinerei generații este necesar ca toate organele și organizațiile de partid să desfășoare o muncă permanentă, să asigure conducerea, de. către partid a întregii activități a organizațiilor revoluționare ale tineretului.Forța organizațiilor de tineret a constat întotdeauna — și trebuie să constea permanent — în îndrumarea și conducerea de către partid a organizațiilor de tineret, a întregii activități în rîndul tineretului. (Aplauze puternice, pre
lungite).Vă vorbesc ca unul care mi-am început activitatea în rîndul tineretului comunist, dar, în același timp, am intrat în partidul comunist. întreaga experiență, de mai bine de 50 de ani, a activității în rîndul tineretului, a U.T.C.-ului și în partid demonstrează că numai și numai sub conducerea partidului, numai și numai urmînd neabătut politica partidului în toate domeniile, organizația revoluționară a tineretului, tineretul, îșî 

poate asigura un viitor fericit, poate juca, rolul hotărîtor în întreaga dezvoltare economico-so- cială, în înflorirea patriei, în victoria comunismului ! Urmați, deci, întotdeauna partidul, el fiind forța conducătoare a națiunii, el asigurînd poporului nostru viitorul liber, demn, viitorul de aur — comunismul ! (Aplauze și urale pu
ternice : se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — ti
nerii !“),Uniunea Tineretului Comunist trebuie să desfășoare o muncă intensă de educare și formare a membrilor săi pentru a deveni membri ai Partidului Comunist Român, pentru a asigura în acest fel înnoirea continuă a partidului cu forțe noi, cu un spirit de luptă și muncă revoluționară.. Sarcini importante revin organizațiilor Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști în educarea ?i formarea studenților, a viitorilor intelectuali în spiritul concepțiilor revoluționare despre muncă și viață.De asemenea, organizațiile de pionieri și șoimi ai patriei au înalta misiune de a desfășura m activitate de educare și formare a copiilor în spiritul dragostei pentru popor, pentru patrie, pentru partid, pentru cauza socialismului și comunismului.în această muncă politico-educa- tivă, toate organele și organismele de stat, îndeosebi — repet — cele din domeniul învățămîntului, al culturii, uniunile de creație, presa, radio și televiziunea trebuie să acționeze cu toată răspunderea pentru a-și îndeplini rolul important pe care îl: au în formarea, și educarea tinerelor generații în spiritul dragostei de patrie, al hotărîrii de a fi demni continuatori ai înaintașilor, de a asigura permanent un loc demn poporului român în rîndul națiunilor lumii.Avem, dragi tovarăși și prieteni, un program și o perspectivă luminoasă. Avem un drum de luptă și muncă revoluționară, care oferă tuturor largi perspective de afirmare a capacității creatoare.Să nu precupețiți nimic, dragi prieteni tineri, pentru a fi la înălțimea încrederii ce vi s-a acordat, la înălțimea cerințelor dezvoltării patriei, a cerințelor victoriei comunismului în România. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung : „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mindria !“. 
„Ceaușescu — tinerii I").

Dragi tovarăși și prieteni 
tineri,în acest an, la 9 Mai, întreaga omenire a sărbătorit 40 de ani de la victoria istorică asupra fascismului, de la terminarea celui de-al doilea război mondial, care a provocat popoarelor uriașe pierderi umane și materiale.
(Continuare in pag. a III-a)

ȘEDINȚA DE DESCHIDERE A FORUMULUI NAȚIONAL AL TINEREI GENERAȚII
5 J , ’ 7

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretat general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a participat, joi 16 mai, la deschiderea Forumu
lui tineretului din Republica Socialistă România.Eveniment de mare însemnătate în viața politică a țării, această cuprinzătoare, democratică și pe deplin reprezentativă întîlnire a tinerei generații își desfășoară lucrările in atmosfera însuflețitoare în care clasa noastră muncitoare, țărănimea, toți cetățenii patriei acționează cu abnegație și eroism pentru a da viață hotărîrilor istorice ale Congresului al XIII-lea al partidului, pentru .înălțarea României socialiste pe trepte tot mai înalte de civilizație și progres. Lucrările Forumului tineretului >au loc într-o perioadă de puternică, efervescentă creatoare a întregului nostru popor, cînd comuniștii, toți cei ce muncesc în uzinele și pe ogoarele patriei. în școli și laboratoare, în toate sectoarele de activitate economico-socială întîmpină cu noi și semnificative fapte de munca împlinirea a două decenii de la actul înscris cu litere de aur în cartea de istorie a neamului nostru, în sufletul și conștiința întregii națiuni — Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Sînt douăzeci de an.i de uriașe cuceriri revoluționare, de înfăptuiri fără seamăn pe toate planurile vieții economico-sociale. la care tineretul, alături de întregul popor, și-a adus o importantă contribuție, sint cei mai ■ luminoși ani din milenara existență a poporului român, care reprezintă o epocă de puternică înflorire materială si spirituală a țării, de autentică renaștere națională, denumită cu profundă mîndrie patriotică, de întregul popor, „Epoca Ceaușescu". Este epoca înfloritoare ce poartă numele strălucitului conducător de partid și de țară, revoluționarul consecvent și vizionar, comunistul de mare omenie și patriotul înflăcărat, proeminentă personalitate a vieții internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu. prieten, părinte și îndrumător apropiat al tinerei generații.Desfășurîndu-se în aceste zile de puternic .avint patriotic ce animă clasa muncitoare, țărănimea, ■ inte-
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lectualitatea, întregul popor, care acționează cu toată capacitatea pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de pian pe acest an și pe întregul cincinal. Forumul tineretului constituie el însuși un moment de rodnic bilanț al muncii și învățăturii, al angajării revoluționare a tinerei generații de a participa, cu toată pasiunea și energia,, cu întregul potențial de gîndire și inițiativă la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al. Partidului Comunist Român.Acest larg forum constituie un fericit prilej pentru ■ întregul tineret al patriei de a-și exprima gîn- durile sale cele mai fierbinți de nețărmurită dragoste și • de profundă recunoștință față de gloriosul nostru partid comunist, față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, întreaga gratitudine pentru minunatele condiții de viață, . de muncă și învățătură ce îi sînt create, pentru posibilitățile de afirmare plenară, oferite în toate domeniile de activitate, pentru atenția deosebită pe care întreaga societate o acordă educării comuniste, patriotice și revoluționare a tinerei generații.Acestor alese simțăminte, ne care le trăiesc astăzi cu intensă satisfacție și legitimă mîndrie milioanele de tineri și copii de pe întreg cuprinsul tării, le-au dat glas parti- cipanții la lucrările Forumului.Marea incintă din inima Capitalei, sală Palatului Republicii Socialiste România, martora atîtor momente memorabile din viata partidului si poporului nostru, s-a conectat la entuziasmul clocotitor al tinereții. Din mii de piepturi tinere răsunau puternic. într-un singur glas, urale nesfîrșite. S-a scandat îndelung numele partidului, al secretarului său general. tovarășul Nicolae Ceaușescu. s-au rostit cuvinte de a- dîhcă recunoștință pentru grija și dragostea părintească cu care este înconjurată astăzi tinăra generație

ce se pregătește temeinic și muncește fără preget pentru binele și prosperitatea patriei noastre libere si independente.S-a dat totodată expresie sentimentelor de deosebită stimă și prețuire, respectului profund fată de tovarășa Elena Ceaușescu. militant de seamă al partidului și statului nostim, eminent om de știință, pentru grija statornică manifestată fată de creșterea si formarea tinerei generații. pentru condițiile minunate de afirmare a tineretului și copiilor României socialiste.In cadrul Forumului se desfășoară Congresul al XII-lea al Uniunii Tineretului Comunist. Conferința a XIV-a a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România și a V-a Conferință națională a Organizației Pionierilor, care analizează activitatea desfășurată de aceste organizații sub conducerea partidului, pentru transpunerea neabătută in practică a hotărîrilor adoptate de cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, precum și a sarcinilor actuale și de perspectivă ce revin tinerei generații în vederea unirii și mobilizării eforturilor la înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.La sosire, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost salutat de membrii Secretariatului C.C. al U.T.C., de secretarii Consiliului U.A.S.C.R.. si vicepreședinții Consiliului Național al Organizației Pionierilor.Cu multă căldură, cu dragoste și emoție, tineri, pionieri si șoimi ai patriei au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu frumoase buchete de flori.Un grup de tineri și tinere au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu rugămintea de a primi insigna Congresului al XII-lea al U.T.C., precum si placheta omagială a Forumului tineretului, expresie a recunoștinței tinerei generații pentru minunatele condiții de viață, muncă și învățătură ce i-au fost create.Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost

întîmpinat. la intrarea în sala lucrărilor Forumului tineretului, cu puternice urale. cu ovații prelungite. Participants au scandat cu multă însuflețire : „Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mindria Ceaușescu, România !“, „Din adîncul inimii. Ceaușescu — tinerii !“, „Ceaușescu — România, ocrotesc copilăria !“, „Ceaușescu — pace !“. S-a .dat. astfel, o pregnantă expre-

sie sentimentelor de nemărginită bucurie, stimă și recunoștință pe care le nutresc astăzi toți tinerii și copiii tării față de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru neobosita activitate ce o dedică, cu exemplară dăruire și pasiune revoluționară, operei vaste de edificare a socialismului si comunismului pe pămîntul României. în același timp, participanta au exprimat convingerea unanimă a tinerei generații că reale-

gerea în fruntea partidului si a statului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit si stimat, urmat cu nestrămutată credință de întregul popor, constituie garanția cea mai sigură a înfăptuirii neabătute a Programului partidului, a înfloririi multilaterale a patriei socialiste. a intăririi independentei și suveranității sale, a împlinirii viitorului luminos de bunăstare materială si spirituală a națiunii noastre.

■împreună cu secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, in prezidiu au luat loc membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, reprezentanți ai Uniunii Tineretului Comunist, Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România și
(Continuare în pag. a IV-a)

y
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

la Forumul național al tinerei generații

(Urmare din pag. a Il-a)Poporul român a sărbătorit la
9 Mai victoria asupra fascismului cu sentimentul datoriei împlinite, cu satisfacția de a fi participat, în a doua parte a războiului, după înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională, cu toate forțele la marea bătălie împotriva fascismului, alături de Uniunea Sovietică — care a dus greul războiului — de celelalte țări ale coaliției antihitleriste, de forțele care au luptat pentru înfrîngerea fascismului.în același timp, am sărbătorit și Ziua independenței naționale a poporului român.Se poate spune că sărbătorirea Zilei victoriei s-a desfășurat, în general, sub semnul intensificării luptei împotriva unui nou război mondial, îndeosebi pentru dezarmare, și în primul rînd dezarmare nucleară, pentru apărarea păcii. Și cu acest prilej au reieșit cu putere îngrijorarea și preocuparea popoarelor față de creșterea încordării din viața internațională, de cursa înarmărilor, și îndeosebi a celei nucleare.într-adevăr, omenirea se află în- tr-o situație de încordare cum nu a maț existat de lă termina'rea celui de-ăl doilearăzboi 'mondial și, dacă'mvem în vedere existența armelor nucleare, se poate spune că o asemenea situație gravă pentru destinele omenirii nu a mai existat niciodată.Pornind de la faptul că un nou ' război mondial va duce inevitabil la folosirea armelor nucleare — ceea ce ar avea ca urmare distrugerea întregii civilizații și a omenirii, a înseși condițiilor vieții pe planeta noastră — România consideră că problema dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nu- ■ . cleare, asigurarea păcii în lume constituie problema fundamentală 

a epocii noastre.Aprecierile și orientările de viitor privind situația internațională stabilite de Congresul al XIII-lea continuă să-și păstreze pe deplin valabilitatea. De aceea mă voi referi numai la cîteva probleme ale situației internaționale.După Congresul al XIII-lea al partidului s-au ivit anumite raze de speranță privind schimbarea cursului periculos al evenimentelor internaționale. Au început la Geneva tratativele dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale A- mericii cu privire la armamentele nucleare și cosmice, dar, după rezultatele primei runde a acestor negocieri, se poate spune că s-a realizat foarte puțin.România, ca și alte țări și popoare, așteaptă ca negocierile dintre Uniunea Sovietică și Statele 

Unite ale Americii să ducă la o- prirea cursei înarmărilor nucleare, la oprirea militarizării Cosmosului. în mod deosebit dorim să se ajungă la oprirea amplasării rachetelor americane cu rază medie de acțiune în Europa și a realizării contramăsurilor nucleare so-4 vietice, să se treacă la reducerea și înlăturarea rachetelor existente, a tuturor armelor nucleare de pe continentul european și din întreaga lume.Salutăm propunerile formulate de tovarășul Mihail Gorbaciov, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, cu privire la unele măsuri unilaterale ale Uniunii Sovietice în domeniul armelor nucleare. Așteptăm un răspuns corespunzător și din partea Statelor Unite ăla, Americii. în general, considerăm că este necesar ca, și de o parte, și d.e alta, să se dea dovadă de cel mai înalt spirit de răspundere, să se vină cu noi inițiative și măsuri de oprire, pe timpul tratativelor, a oricăror acțiuni de înarmare, de producere și experimentare a armelor nucleare sau de militarizare a Cosmosului.Pe deasupra oricăror deosebiri, trebuie să precumpănească interesele de pace ale omenirii ! Trebuie să facem astfel îricît toate popoarele să-și unească eforturile pentru salvarea omenirii de la o catastrofă nucleară, pentru asigurarea dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor la existență, la libertate și independență — dreptul la viață ! (Aplauze și urale 
puternice. Se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — pace !“).Avînd în vedere gravitatea situației din Europa, este necesar ca toate țările europene, îndeosebi cele din Tratatul de la Varșovia și N.A.T.O., să acționeze cu mai multă fermitate și răspundere față de viața popoarelor, lor, a Europei, în acest scop, considerăm că ele ar trebui să se întîlnească și să contribuie, într-o formă, sau alta, la realizarea unor acorduri corespunzătoare în cadrul negocierilor de la Geneva.Totodată, este necesar să intensificăm colaborarea în organismele și conferințele, internaționale consacrate dezarmării, securității și colaborării pe continent și în lume. în mod deosebit trebuie să se facă totul pentru desfășurarea și încheierea cu rezultate cît mai bune , a Conferinței de la Stockholm pentru securitate, încredere și dezarmare în. Europa.România, acționează cu toată fermitatea — și este hotărîtă să facă totul — pentru dezvoltarea colaborării și prieteniei cu toate 

statele din Balcani, pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă a colaborării pașnice, fără arme nucleare și fără baze militare străine. Susținem, în același timp, realizarea de zone denuclea- rizate în nordul și centrul Europei, precum și pe ’ alte continente.Viața, evenimentele internaționale demonstrează că trebuie făcut totul pentru eliminarea forței și amenințării cu for.ța din viața internațională, pentru rezolvarea tuturor conflictelor și problemelor litigioase dintre state numai și numai pe cale pașnică, prin negocieri. Este în interesul tuturor popoarelor, al întăririi' independenței și suveranității lor să se pună capăt conflictelor existente și să se treacă la soluționarea, problemelor prin tratative.Acordăm o mare însemnătate problemelor subdezvoltării, situației grele în care se găsesc țările subdezvoltate, ca rezultat al politicii imperialiste și neocolonialiste, al împărțirii lumii în țări bogate și sărace. Considerăm că este ne- cesar să se facă totul pentru desfășurarea unor negocieri reale, în cadrul Națiunilor Unite, în vederea realizării unor soluții globale privind lichidarea subdezvoltării, inclusiv a datoriilor țărilor în curs de dezvoltare, pentru realizarea unei noi ordini economice și politice internaționale. Situația economică mondială atestă cu toată puterea că depășirea crizei economice, progresul economico-social al tuturor popoarelor, inclusiv al celor dezvoltate, este determinat de soluționarea într-un timp cît mai rapid a problemelor țărilor în curs de dezvoltare, a realizării unor noi relații economice internaționale, bazate pe echitate și egalitate, pe avantaj reciproc.România dezvoltă larg relațiile internaționale cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Așezăm la baza relațiilor cu alte state principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța.Ne pronunțăm ferm împotriva oricărui amestec în treburile altor state, pentru renunțarea la orice fel de presiuni — inclusiv la cele economice — împotriva altor țări, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî calea dezvoltării în mod liber, fără nici un amestec din afară. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).Susținem neabătut lupta de independență a popoarelor. Acordăm întregul . nostru sprijin poporului namibian — sub conducerea S.W.A.P.O. — în lupta sa 

pentru independența Namibiei, condamnăm cu toată fermitatea politica rasistă, de apartheid din Africa de Sud.Acordăm o atenție deosebită relațiilor cu țările socialiste, întăririi solidarității și colaborării lor. Extindem, de asemenea, larg relațiile cu țările în Curs de dezvoltare și țările nealiniate, ca un factor important al luptei pentru progres economico-social, • pentru independență și pace. Dezvoltăm, în același timp, relațiile și cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Sîntem hotărîți să participăm activ la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale. In acest cadru, vom dezvolta și mai puternic schimburile economice internaționale, cooperarea în producție, considerând că schimburi- . le comerciale și colaborarea economică internațională reprezintă un . factor important pentru dezvoltarea economico-socială a fiecărui popor, pentru progresul fiecărei națiuni.în soluționarea problemelor complexe internaționale, un rol deosebit revine Organizației Națiunilor Unite, altor organisme...internaționale. Dăm o înaltă apreciere proclamării de către Organizația Națiunilor Unite a acestui an ca „An internațional, al tineretului" sub deviza „Participare, dezvoltare, pace !“. Trebuie să facem astfel în- cît „Anul internațional al tineretului" să constituie un factor important în unirea tineretului de pretutindeni pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor, deci și al tineretului, la existență, la viață, la libertate, la independență și pace ! (Aplauze 
puternice, îndelungate).Este cunoscut că tineretul a dat întotdeauna cele mai grele pierderi în toate războaiele. De aceea, tineretul trebuie să facă totul pentru a contribui Ia triumful luptei popoarelor^, pentru dezarmare și, în primul rînd, pentru dezarmare nucleară, pentru eliminarea războiului din viața societății, pentru o lume a păcii și colaborării.în același timp, Anul, internațional al tineretului trebuie să determine intensificarea luptei pentru soluționarea problemelor vitale ale tinerei generații și, în primul rînd, pentru dreptul la muncă, la învățătură, pentru asigurarea condițiilor de afirmare a capacității creatoare a tineretului de pretutindeni.Toate organizațiile de tineret din România trebuie să pună în centrul activității lor internaționale înfăptuirea neabătută a politicii 

externe a partidului și statului nostru — de dezarmare, de pace și colaborare cu toate popoarele lumii, în acest cadru. Uniunea Tineretului Comunist, organizațiile de stu- denți, de pionieri și șoimi ai patriei trebuie să întărească colaborarea : cu organizațiile de tineret și ale copiilor de pretutindeni, să acționeze pentru întărirea unității și conlucrării cu tineretul din toate statele, fără deosebire de orînduire socială.Tineretul trebuie să se afirme cu toată puterea ca o forță puternică a lumii contemporane, pentru a asigura popoarelor — deci și tinerelor generații și generațiilor viitoare — condiții demne de muncă și de viață, libertatea, independența, pacea, dreptul suprem al tuturor oamenilor de a fi stă- pîni pe destinele lor. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează pu
ternic : „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mîndria !“, 
„Ceaușescu — pace!“).Consider că forumul democratic • al tineretului român ar trebui să inițieze o largă acțiune a întregului nostru tineret, să se adreseze tineretului din întreaga lume pentru a acționa și a cere conducătorilor celor două mari puteri . nucleare —.S.U.A. și.Uniunea Sovietică tuturor șefilor deviate și guverne, în numele tineretului, al copiilor, al viitorului întregii o- meniri, să facă totul pentru a pune capăt cursei înarmărilor, politicii de încordare ! Mai presus de toate este viața, viitorul omenirii— și toți cei care iubesc oamenii, iubesc copiii, trebuie să pună capăt înarmărilor ! (Aplauze și urale 
puternice; se scandează „Ceaușescu
— Pace !“, „Vom munci și vom 
lupta, pacea o vom apăra !“).în cadrul convorbirilor pe care le-am avut și le am cu diferiți oameni politici și șefi de state, mi s-a pus deseori — și, în ultimul timp, tot mai insistent — întrebarea : este posibil și pot oare popoarele mici și mijlocii și alte popoare să facă ceva pentru a opri cursa înarmărilor ? Am răspuns — și doresc să răspund și în acest cadru — da ! Popoarele mici și' mijlocii, toate popoarele pot face mult și pot avea un rol hotărî- tor pentru a pune capăt cursei înarntărilor nucleare. . Am răspuns— și repet și acum — țările din Europa pe teritoriul cărora se amplasează rachete nucleare au o răspundere mare și un rol hotărî- tor. Dacă ele vor spune Nu armelor nucleare, dacă vor cere să se. retragă imediat aceste arme, atunci Europa va rămîne fără arme nucleare. Deci, în mîinile popoarelor europene, ale voastre, ale tineretului, stă asigurarea vieții voastre, a 

viitorului vostru și a viitorului urmașilor voștri ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“, „Vom munci 
și vom lupta, pacea o vom apăra", 
„Ceaușescu — pace !“).Trebuie să respingem cu toată hotărîrea teza că armele nucleare pot asigura securitatea vreunui stat sau popor. Nu ! Armele nucleare măresc primejdia de distrugere a popoarelor pe teritoriul cărora se găsesc, primejdia de distrugere a întregii omeniri^ a vieții ! De aceea trebuie să fie eliminate armele nucleare din întreaga lume și — în primul rînd — din Europa, unde s-au concentrat puternice mijloace în stare să distrugă în cîteva ore întreaga viață și civilizație.Dragi prieteni tineri români, dragi prieteni tineri din Europa 1 Asumați-vă răspunderea, împreună cu popoarele țărilor voastre, și faceți ca armele nucleare să fie distruse, să nu mai existe în Europa nici un fel de arme nucleare, nici cu rază medie, nici strategice, nici tactice ! Vrem o • Europă a colaborării, a păcii, fără arme nucleare, fără arme în general 1 (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează : „Vom munci și 
vom lupta, pacea o vom apăra!", 
„Ceaușescu — pace !“).Parafrazînd versurile lui Emi- nescu din poezia „împărat și proletar", s-ar putea spune :. „Să nu uităm că-n noi e număr și putere", că' în noi, în popoarele din Europa și din întreaga lume stau forța și capacitatea de a schimba înfățișarea lumii ; cînd vrem — așa cum spunea Eminescu — putem prea bine pămîntul să-l schimbăm, să-l facem să fie al oamenilor liberi, stăpîni pe destinele lor, egali în drepturi, în toate domeniile ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung : „Ceaușescu — 
România, stima noastră și mîn
dria !“).România este hotărîtă, și va face totul, pentru a-și aduce și în viitor contribuția activă la soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane, în interesul tuturor popoarelor lumii, al progresului lor economic și social, al libertății, independenței și dezvoltării fiecărei națiuni, într-o lume mai dreaptă și mai bună.Avem ferma convingere că, ac- ționînd unite, popoarele lumii,— în care tineretul ocupă un loc important —, pot pune capăt actualei politici de încordare, de înarmare, pot asigura triumful rațiunii, al păcii și colaborării internaționale ! Faceți în așa fel, dragi tineri români . și de pretutindeni, îneît să asigurați pentru generația voastră 

și pentru generațiile viitoare o lume fără arme și războaie, a păcii și prieteniei, a frăției tuturor oamenilor de pe planeta noastră ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung : „Vom munci 
și vom lupta, pacea o vom apăra!", 
„Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni 
tineri,în. încheiere, doresc să exprim încă o dată convingerea că Congresul Uniunii Tineretului Comunist și conferințele celorlalte organizații vor dezbate, într-un spirit de înaltă răspundere revoluționară, activitatea de pînă acum și vor stabili căile de acțiune în vederea unirii întregului tineret, sub conducerea partidului, în lupta pentru înfăptuirea neabătută a hotă- rîrilor Congresului al XIII-lea, a Programului partidului, a politicii interne și externe a României socialiste !Hotărîrile forumului tinerei generații trebuie să dea un nou imbold intensificării activității organizațiilor de tineret, muncii întregului tineret în toate domeniile de activitate — în industrie, agricultură, în cercetare, în învățămînt, în afirmarea înaltului spirit 'revoluționar, cdmiifttst în muncă' și viață; în înfăptuirea exemplară a tuturor îndatoririlor față de patrie și popor, față de cauza socialismului și comunismului !' (Urale și a- 
plauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung: „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“)Vă urez, vouă, dragi tovarăși și prieteni, întregului tineret, tuturor copiilor din patria noastră, multă sănătate și fericire, o viață tot mai bună și mai îmbelșugată, un viitor luminos, în libertate, independență și pace în România socialistă și comunistă ! (Urale și 
aplauze puternice, prelungite; se 
scandează îndelung: „Ceaușescu — 
tinerii !“).Urez succes deplin lucrărilor congresului și conferințelor voastre ! Multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate : se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — tine
rii!", „Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“). Intr-o at
mosferă de puternic entuziasm, de 
unitate în jurul partidului, toți cei 
prezenți în sală se ridică in pi
cioare și ovaționează îndelung, cu 
însuflețire, pentru Partidul Comu
nist Român — forța politică con
ducătoare a națiunii noastre socia
liste — pentru secretarul general 
al partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
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FORUMUL NATIONAL AL TINEREI GENERAȚII

ȘEDINȚA DE DESCHIDERE A FORUMULUI NATIONAL AL TINEREI GENERAȚIIT> ’ ’ ’
(Urmare din pag. a II-a)Consiliului Național al Organizației Pionierilor.La lucrări iau parte, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, activiști de partid și de stat, conducători ai unor instituții centrale, reprezentanți ai vieții noastre culturale, științifice și artistice.în sală se aflau delegați și invitați de pe întreg cuprinsul țării — tineri muncitori, țărani, intelectuali, elevi, studenți, militari — fruntași in muncă și învățătură.Sînt prezenți, la Forumul tineretului român, numeroși reprezentanți ai organizațiilor revoluționare, progresiste și democratice de tineret, studenți și copii de peste hotare.Au participat, de asemenea, șefii misiunilor diplomatice acreditați Ia București, membri ai corpului diplomatic, corespondenți ai presei Străine.în acordurile solemne ale Imnului de Stat al Republicii Socialiste-România, grupuri de tineri, pionieri și șoimi ai patriei aduc în sală drapelele Republicii Socialiste România, Partidului Comunist Român. Uniunii Tineretului Comunist, Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România. Organizației Pionierilor și Organizației „Șoimii patriei".

Lucrările Forumului tineretului au fost deschise de tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, care a spus :„Mult stimate tovarășe secretar general.Stimați tovarăși delegați și invitați,Din împuternicirea Comitetului 
Central al U.T.C., declar deschise lu
crările Congresului al XII-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist, ale 
Forumului tineretului din Republica 
Socialistă România.

In numele participanților, al tinerei 
generații a României socialiste, cu 
profundă stimă și nemărginit respect 
salutăm prezenta la Forumul tine
retului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Prezența dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, la acest important 
eveniment din viața tineretului țării 
reprezintă o elocventă expresie a 
preocupărilor statornice pe care 
partidul și statul nostru le acordă 
educării comuniste, patriotice, revo- 
luțioilare a tinerilor și copiilor, o 
nouă dovadă a încrederii pe care o 

acordați tinerei generații, organiza
țiilor sale, cărora le revin responsa
bilități deosebite în procesul făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării României spre 
comunism.

Vă rugăm să primiți, mult stimate 
tovarășe secretar general, profunda 
recunoștință a tuturor tinerilor și co
piilor patriei pentru minunatele con
diții de viață, muncă, învățătură și 
afirmare plenară in toate domeniile, 
care ne sint asigurate prin grija 
partidului, a dumneavoastră perso
nal, in societatea noastră socialistă.

Vă raportăm că adunările generale 
și conferințele de dare de seamă și 
alegeri, desfășurate in pregătirea 
Forumului tineretului, s-au constituit 
în momente de puternică afirmare a 
adeziunii depline a tuturor tinerilor 
și copiilor la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
elaborată și înfăptuită consecvent în 
practică prin contribuția dumnea
voastră determinantă. \

Conștienți de marile răspunderi cu 
care sint învestiți în societatea 
noastră membrii Uniunii Tineretului 
Comunist, ai Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști, pionierii țării' 
au analizat, într-un spirit de profun
dă angajare și fierbinte patriotism, 
sarcinile ce le revin în marea operă 
a construcției socialiste și comuniste 

în patria noastră, angajîndu-se să 
acționeze cu abnegație și entuziasm 
pentru transpunerea in fapte a mă
rețelor obiective stabilite de Con
gresul al XlII-lea al Partidului Co
munist Român".A fost salutată prezența la lucrările Forumului tineretului a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului nostru.Au fost salutate, de asemenea, delegațiile de peste hotare care participă la lucrările Congresului al XII-lea al Uniunii Tineretului Comunist, Conferinței a XIV-a a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști și celei de-a V-a Conferințe naționale a Organizației Pionierilor.în continuare, primul secretar al C.C. al U.T.C. a spus :

„Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președinte al Republicii Socia
liste România,

In numele tuturor participanților, 
al întregului tineret al patriei, vă 
adresăm cu deosebit respect rugă
mintea să luați cuvintul la Forumul 
tineretului din Republica Socialistă 
România".

Primit cu deosebită căldură, 
cu intensă bucurie, cu vii ți pu
ternice urale și ovații, tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU a rostit 
o amplă cuvîntare in ședința de 
deschidere a Forumului tine
retului.Cuvîntarea secretarului general al partidului, președintele Republicii, mobilizator program de muncă și acțiune pentru țineretul patriei noastre, a fost urmărită cu deosebită atenție și viu interes, cu multă satisfacție, cu profundă mîn- drie patriotică și deplină aprobare, fiind subliniată în repetate rînduri cu îndelungi și însuflețite aplauze, cu puternice urale și ovații.Dînd glas acestor înalte simțăminte de dragoste, stimă și recunoștință manifestate de toți cei prezenți, de întregul tineret și de toți copiii patriei, primul secretar al C.C, al U.T.C. a spus :

„în numele întregii generații ti
nere a României socialiste, vă adre
săm cele mai vii și profunde mulțu
miri pentru magistrala expunere pre
zentată în fața Forumului tineretului, 
pentru aprecierile făcute la adresa 
activității tineretului, a copiilor pa
triei noastre, a organizațiilor lor, pen
tru grija statornică pe care o acordați 
creșterii și educării ținerilor și copii
lor țării, asigurării celor mai bune 
condiții de muncă, viață și învățătu
ră, astfel incit aceștia să se formeze 

multilateral, ca adevărați constructori 
ai societății socialiste în patria 
noastră.

în aceste momente înălțătoare vă 
încredințăm că tinăra generație, 
profund devotată patriei și partidu
lui, nu are ideal mai scump decit 
acela de a înfăptui neabătut Progra
mul partidului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Exprimindu-vă încă o dată senti
mentele de recunoștință și prețuire 
ale întregului tineret al patriei, vă 
asigurăm că tinăra generație, îm
preună cu întregul popor, urmând 
neabătut orientările și indicațiile 
dumneavoastră, este ferm hotărită să 
contribuie intr-o și mai mare măsură 
împreună cu întregul popor la înfăp
tuirea istoricelor hotărîri ale’ Con
gresului al XlII-lea al Partidului 
Comunist Român".în marea sală au răsunat aplauze, urale și ovații nesfirșite. într-o impresionantă unitate de cuget și simțire, cei prezenți au scandat cu înflăcărare : „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Vom munci și vom crea, țara o vom înălța !“, „Ceaușescu — tinerii!", „Ceaușescu — România ocrotesc copilăria !“, „Ceaușescu — România, pacea și prietenia !“, „Ceaușescu — pace !“, „Vom munci și vom lupta, pacea o vom apăra !“.

Pionieri și șoimi ai patriei urcă la prezidiu, oferind flori secretarului general al partidului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu îi îmbrățișează cu căldură și dragoste părintească pe cei mai tineri pârtieipanți la lucrările Forumului.în această atmosferă înălțătoare au fost reafirmate, cu toată căldura și entuziasmul inimilor ținere, vibrantele sentimente față' de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai a- propiat prieten și îndrumător al tineretului, conducătorul înțelept al partidului și statului nostru.Răspunzind îndemnurilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tinăra generație a României socialiste a dat expresie angajamentului solemn de a munci și de a învăța, zi de zi. de a se pregăti și perfecționa neîncetat pentru a continua cu cinste glorioasele tradiții de muncă și luptă ale poporului nostru, pentru a da noi dimensiuni dezvoltării societății noastre, pentru transpunerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XlII-lea al partidului, adueîndu-și astfel întreaga contribuție la promovarea nobilelor idealuri ale prieteniei și colaborării intre tinerii din lumea întreagă, la edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, fără arme și fără războaie, o lume a Păcii Și colaborării intre toate popoarele lumii.

LUCRĂRILE CELUI DE AL XII-LEA CONGRES AL UNIUNII TINERETULUI COMUNISTJoi dimineața, Ia Sala Palatului Republicii Socialiste România, au început lucrările celui de-al XII-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist.în lumina hotărîrilor istorice adoptate de Congresul al XlII-lea al partidului, a orientărilor cuprinse în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu în ședința festivă de deschidere a Forumului tineretului, Congresul dezbate sarcinile ce revin Uniunii Tineretului Comunist în mobilizarea tinerei generații pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare multilaterală a patriei, sporirii contribuției sale, alături de întregul popor, la făurirea socialismului și comunismului în patria noastră, la ridicarea României pe noi trepte de civilizație și progres.Moment de referință -'în- activitatea consacrată ridicării. n nivelului educării comuniste, revoluționare a generației tinere la nivelul exigențelor actualei etape pe care o parcurge țara noastră, Congresul analizează, într-un spirit de înaltă responsabilitate comunistă, căile de sporire a participării tinerilor muncitori, țărani, intelectuali, studenți, militari și elevi la traducerea în viață a politicii partidului și statului, modul în care, răspunzind grijii permanente a partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tineretul se manifestă ca puternică forță socială, ca un factor activ al dezvoltării social-economice a patriei.

La lucrările Congresului participă tovarăși din conducerea partidului și statului nostru, membri ai C.C. ăl P.C.R.. miniștri, conducători ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, activiști de partid, oameni ai muncii din diferite domenii de activitate.După alegerea organelor de lucru ale Congresului, delegații au adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi :1. Raportul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist privind activitatea desfășurată în perioada dintre Congresele al XI-lea și al. XII-lea și sarcinile ce revin Uniunii Tineretului Comunist, întregului tineret, în vederea participării tinerei generații la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român.2. Raportul Comisiei.. Centrale de..Cenzorj. . . . .j 3. Proiectul Programului.< activității■ Uniunii Tineretului Comunist privind educarea comunistă, revoluționară a tinerei generații din patria noastră, participarea tot mai activă a întregului tineret la dezvoltarea econo- mico-socială a țării, la înfăptuirea mărețelor obiective ' ale Programului și hotărîrilor Congresului al XlII- lea ale Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.4. Adoptarea unor modificări la Statutul Uniunii Tineretului Comunist.5. Alegerea Comitetului 'Central al 

Uniunii Tineretului Comunist și a Comisiei Centrale de Cenzori a Uniunii Tineretului Comunist.Participanții. au aprobat, totodată, constituirea celor 10 secțiuni de lucru și regulamentul de desfășurare a lucrărilor Congresului.Intrîndu-se în ordinea de zi, tovarășul Nicu Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., a prezentat Raportul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist privind activitatea desfășurată în perioada din- . tre Congresele al XI-lea și al XII- lea și sarcinile ce revin Uniunii Tineretului Comunist în vederea participării tinerei generații la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XlII- lea al Partidului Comunist Român.Președintele Comisiei Centrale de Cenzori. Nicolae Felecan, a prezentat apoi raportul acestei, comisii. ■ în‘cadrul unei ședințe'festive, d'eș-J fășurată în cursul după-athtezii',1 /reprezentanții de peste hotare au în-' minat mesajele de salut adresate Congresului de organizațiile naționale, regionale și internaționale.în mesaje își găsesc expresie înalta apreciere de care se bucură în întreaga lume politica dinamică și consecventă a României socialiste, valoroasele inițiative ale șefului statului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, consacrate salvgardării păcii, opririi cursei înarmărilor și: trecerii la dezarmare, în primul find la dezarmare nucleară, întăririi încrederii și colaborării între popoare, făuririi unei lumi, mai bune și mai 

drepte pe planeta noastră. Ele constituie, în același timp, o grăitoare mărturie a strînșelor legături de prietenie, solidaritate și colaborare existente între Uniunea Tineretului Comunist din patria noastră și organizațiile comuniste, socialiste, democratice și progresiste de tineret și studenți din întreaga lume, a continuei dezvoltări a acestor raporturi.Mulțumind pentru saluturile și mesajele transmise, primul secretar al C.C. al U.T.C., tovarășul Nicu Ceaușescu, a arătat că acestea exprimă sentimentele de prietenie și solidaritate cu Uniunea Tineretului Comunist, cu activitatea susținută a tinerei generații din România socialistă — puternic angajată în măreața operă a poporului nostru, de făuriră a societății socialiste multilateral dezvoltate. în lupta sa neobosită pentru libertate, independentă ■’ si. progres.'Ț pentru dezarmare, pace, petiț tru înțelegere si colaborare în întreaga lume.Mesajele primite, a arătat vorbitorul, constituie o expresie clară a bunelor relații stabilite de-a lungul anilor între organizațiile noastre țle tineret, a hotărîrii ele a întări și pe mai departe conlucrarea activă, pe multiple planuri, în lupta împotriva politicii imperialiste, , colonialiste și neopolonia- liste, pentru o politică nouă, în consens cu valorile și aspirațiile cele mai nobile ale omenirii, o politică a deplinei egalități în drepturi, a respectului independenței și suveranită

ții fiecărei națiuni, a afirmării voinței sacre a fiecărui popor de a-și făuri destinul în mod liber, fără nici un amestec din afară, intr-o lume care să asigure tuturor bunăstarea, fericirea, independența și pacea.Primul secretar al C.C. al U.T.C. a rugat să se transmită tuturor organizațiilor reprezentate mesajul de caldă prietenie al organizației noastre de tineret, al tinerei generații din România socialistă.Asigurăm organizațiile de tineret prezente la lucrările Congresului nostru. toate organizațiile progresiste si democratice de tineret că Uniunea Tineretului Comunist va acționa. în continuare. în spiritul obiectivelor și principiilor politicii externe, consecvent științifice a Partidului Comunist Român, pentru dezvoltarea colaborării și solidarității în lupta pentru cauza păcii, pentru libertate și independentă națională, pentru dreptate socială, democrație și progres.Pe marginea problemelor aflate pe ordinea de zi au luat cuvintul tovarășii Ion Barbu, delegat al Organizației Municipale București a U- niunii Tineretului Comunist. Ion Zamfir, delegat al Organizației județene Dolj a U.T.C.. Alexandru Toacă, delegat al Organizației județene Hunedoara a U.T.C., Constantin Andrei, delegat al Organizației județene Constanta a U.T.C.. Paul Marinescu. delegat al Organizației județene Olt a U.T.C.. Aurel Marin, delegat al Organizației județene Galați 

a U.T.C., Dan Pavelescu. delegat ăl Organizației județene Prahova a U.T.C.. Elena Marin, delegată a Organizației județene Brăila a U.T.C., Elena Lazar, delegată a Organizației județene Timiș a U.T.C.. Mihai Un- gureanU. delegat al Organizației județene Iași a U.T.C.. Gheorghe Abutnăriței. delegat al Organizației județene Brașov a U.T.C.. Sorin Rotaru. delegat: al Organizației județene Bacău a U.T.C., Rodiâa Ziman, delegată a Organizației județene. Satu Mare a U.T.C.. Gheorghe Mălinii. delegat al Organizației județene Bihor a U.T.C.. Paul Balahur, delegat al Organizației județene Iași a U.T.C., Ella Timar, delegată a Organizației județene Co- vasna a U.T.C.. Gabriel Malion, delegat al Organizației municipale București a U;T;C.r Elena Vultur, delegată a Organizației județene Mureș a U.T.C.. Pavel Gavrilă, delegat al Organizației județene ' Tul- cea a U.T.C.în cursul dezbaterilor a fost evidențiată însemnătatea excepțională a orientărilor cuprinse în cuvîntarea rostită de conducătorul partidului și statului nostru la ședința de deschidere5 a Forumului tineretului, mobilizator program de lucru ce va sta la baza acțiunilor de educare comunistă a tinerilor, in spiritul muncii, al atașamentului lată- de patrie, partid și popor, fată de idealurile comuniștilor, ale glorioasei noastre clase muncitoare.In mod unanim au fost exprimate 

sentimentele de aleasă stimă șl prețuire, de adincă recunoștință pe care toți tinerii României socialiste in deplină unitate de cuget și simțire cu întregul popor, le poartă secretarului general al partidului, de numele căruia se leagă minunatele realizări din ultimele două decenii, perioada cea mai bogată în înfăptuiri din întreaga istorie a tării, intrată în conștiința noastră, a tuturor, drept ..Epoca Ceaușescu".Participanții la dezbateri au reafirmat deplina adeziune a tineretului României socialiste la politica internă și externă a partidului si statului. hotărirea lor neclintită de a acționa cu dăruire și abnegație pentru exemplara sa transpunere în viață, de a-și spori contribuția la ampla operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. si inain- .. tare a patriei noastre spre -comu- ■ nism,Congresul a aprobat raportul Co- 1 misiei' de validare, prezentat de tovarășa Georgeta Marinescu.Au luat cuvintul. de asemenea, tovarășii Lina Ciobanu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președinte al Consiliului Central al U.G.S.R., Suzana Gâdea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Alexandru Necula, ministrul industriei construcțiilor de mașini.Lucrările Congresului continuă,.(Agerpres)
LUCRĂRILE CELEI DE-A XIV-A CONFERINȚE A UNIUNII’ ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMÂNIA

La Palatul Marii Adunări Naționale au început, joi după-amiază, lucrările celei de-a XIV-a Conferințe a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România.Conferința se desfășoară într-o atmosferă de fierbinte entuziasm și înalt patriotism, sub semnul orientărilor și indicațiilor de covîrșitoare însemnătate cuprinse în cuvîntarea rostită în deschiderea lucrărilor Forumului tineretului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretând general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Participanții dezbat cu responsabilitate revoluționară. în spirit critic și autocritic, întreaga activitate a Asociațiilor Studenților Comuniști, analizează modalitățile concrete de acțiune pentru îndeplinirea și în viitor a mandatului încredințat de partid U.A.S.C.R., de a aduce o contribuție tot mai importantă Ia formarea multilaterală, prin muncă și pentru muncă, a viitorilor specialiști, cadre de nădejde ale economiei, științei și culturii românești. pentru participarea tot mai activă a studenților. împreună cu celelalte categorii de tineri, la în

făptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XlII-lea al P.C.R.La lucrările conferinței participă tovarăși din conducerea partidului și statului nostru, membri ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii unor ministere, instituții centrale, organizații de masă și obștești, secretari ai comitetelor de partid din centrele universitare, rectori ai institutelor de învățămînt superior, tineri muncitori.Participă, de asemenea, delegații ale unor organizații studențești de peste hotare.După alegerea organelor de lucru ale conferinței, delegații au adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi :1. Raportul Consiliului U.A.S.C.R. privind activitatea desfășurată în perioada dintre conferințele a XllI-a și a XIV-a și sarcițiile ce revin Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XlII-lea al P.C.R., a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general .al partidului, în vederea educării comuniste, revoluționare, 

pentru muncă și viață a tineretului universitar.2. Raportul Comisiei de Cenzori a U.A.S.C.R.3. Alegerea Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România și a Comisiei de Cenzori a U.A.S.C.R.4. Aprobarea în . cadrul Forumului tineretului a Programului privind activitatea Uniunii Tineretului Comunist de educare comunistă, revoluționară a tinerei generații din patria noastră, participarea tot mai activă a întregului tineret la dezvoltarea economico-socială a țării, la înfăptuirea mărețelor obiective ale Programului și hotărîrilor Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.La primul punct al ordinii de zi, tovarășul Tudor Mohora, președintele Consiliului U.A.S.C.R., a prezentat Raportul Consiliului U.A.S.C.R.în continuare, tovarășa Steluța Arhire a prezentat Raportul Comisiei de Cenzori. Tovarășul Doru 

Tompa a expus Raportul Comisiei de validare.Au început apoi dezbaterile pe marginea rapoartelor prezentate.In plenul conferinței au luat cuvintul tovarășii Matei Ani. președinte al Consiliului U.A.S.C. din Centrul universitar București, Alina Vasilica Tiocan. președinte al Consiliului U.A.S.C. din Universitatea Iași, Luminița Călinescu, vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C. din Institutul agronomic Cluj-Napo- ca, Li viu Eugen Anton, președinte al Consiliului U.A.S.C. din Centrul universitar Timișoara. Jean Muncea, prim-secretar al Comitetului de partid al Centrului universitar București, Daniela Tarnită, președinte al Consiliului U.A.S.C. din Universitatea Craiova, Mircea Frandăș, președintele Consiliului U.A.S.C. din Universitatea Brașov, Antal Klara Brinzaniuc, secretar al Consiliului U.A.S.C, din Centrul universitar Tirgu Mureș, Login Berende, președinte al Consiliului U.A.S.C, din Institutul de mine Petroșani.Participanții la dezbateri au dat glas sentimentelor de stimă și aleasă prețuire ale tinerei generații uni

versitare față de partid, față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a cărui prodigioasă activitate revoluționară sînt indisolubil legate marile izbînzi ale națiunii noastre în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism, ctitorul învățămîntului modern românesc. de adîncă recunoștință pentru minunatele condiții de muncă și viată, de afirmare plenară a tineretului în toate domeniile sociale. Vorbitorii au exprimat adeziunea deplină și unanimă a întregului tineret universitar la politica internă și. externă a partidului și statului nostru, hotărirea sa nestrămutată de a face totul pentru a contribui Ia înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de cel de-al XlII-lea Congres al partidului. Participanții la dezbateri au subliniat deosebita importanță a magistralei cuvîntări rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu în deschiderea lucrărilor Forumului Tineretului pentru creșterea contribuției U.A.S.C.R. la perfecționarea procesului instructiv educativ, pentru ridicarea pe o n°uă treaptă, superioară a muncii desfășurate de asocia

țiile studenților comuniști, în vederea formării multilaterale comuniste, revoluționare a tinerei generații universitare. Ei au relevat angajamentul tinerei generații universitare a României socialiste de a tnunci, de a învăța și de a se pregăti la nivelul exigențelor revoluției tehnico-științifice contemporane, a dinamismului ■ fără precedent al economiei, științei și culturii românești, de a face totul pentru a fi la înălțimea comandamentelor majore ale epocii ce se identifică în conștiința. tuturor fiilor patriei, a întregii națiuni în „Epoca Ceaușescu", epocă care a înscris cu fermitate națiunea, noastră pe calea dezvoltării multilaterale, a făuririi socialismului și comunismului pe pă- mîntul strămoșesc al scumpei noastre patrii.în cadrul unei ședințe festive, reprezentanții organizațiilor studențești de peste hotare au înmînat mesaje de salut adresate' Conferinței U.A.S.C.R., în care se exprimă aprecieri deosebite față de marile realizări obținute de poporul român, față de politica de pace, colaborare și înțelegere între toate națiunile 

lumii promovată cu consecvență de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu. în mesaje se evidențiază de asemenea considerația deosebită fată de remarcabila inițiativă a României privind marcarea în 1985 a Anului International al Tineretului, amplă manifestare care se bucură de o largă audiență în rîndul tineretului de pretutindeni, față de activitatea desfășurată de U.A.S.C.R. în direcția unirii eforturilor tinerei generații universitare de pretutindeni la edificarea unui climat de pace, securitate și colaborare internațională, a unei lumi mai bune și mai drepte Pe planeta noastră.în numele întregului tineret universitar al patriei, președintele Consiliului U.A.S.C.R., Tudor Mohora, a exprimat călduroase mulțumiri pentru mesajele adreșâte conferinței, precum și dorința U.A.S.C.R. de a dezvolta și în continuare relațiile de colaborare și prietenie cu toate organizațiile studențești, progresiste și democratice din întreaga lume.Lucrările Conferinței continuă.(Agerpres)
LUCRĂRILE CELEI DE-Ă V-A CONFERINȚE NAȚIONALE A ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR

Joi după-amiază au început. în Capitală, lucrările celei de-a V-a Conferințe naționale a Organizației Pionierilor, eveniment cu profunde semnificații in viata milioanelor de pionieri, a tuturor copiilor patriei născuți și crescuți în acești ani luminoși ai socialismului, devotați constructori ai viitorului comunist al României. La conferință participă reprezentanți ai celor peste 3 milioane de pionieri din întreaga tară, membri ai consiliilor și comandamentelor pionierești, cadre care muncesc cu pionierii și șoimii patriei. invitați.în lumina orientărilor de excepțională însemnătate teoretică și practică stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea rostită la deschiderea Forumului tineretului, participants dezbat activitatea desfășurată in ultimii ani. sarcinile de viitor privind educarea patriotică, revoluționară, prin muncă si pentru muncă a constructorilor de miine ai socialismului si comunismului.

La ședința de deschidere au luat parte tovarăși din conducerea partidului și statului nostru, membri ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai unor ministere, instituții centrale, organizații de masă și obștești, activiști de partid și de stat, personalități ale vieții noastre cultural- artistice și științifice, cadre didactice. părinți, tineri muncitori și elevi.Erau prezenți. de asemenea, oaspeți de peste hotare, reprezentind organizații de copii și tineret, precum si membri ai unor organizații internaționale.Conferința s-a deschis' intr-o atmosferă emoționantă. S-a desfășurat tradiționalul ceremonia] pionieresc, adevărat legămînt de credință al celor mai tineri fii ai patriei de a munci și lupta cu devotament si abnegație pentru făurirea unei Românii tot mai prospere. într-o lume a păcii și dreptății.După ce au ales organele de lucru, delegații au aprobat, in unanimitate, ordinea de zi a Conferinței :

1. Raportul Consiliului Național al Organizației Pionierilor privind .activitatea desfășurată în perioada dintre conferințele a IV-a și a V-a și sarcinile ce revin Organizației Pionierilor în vederea educării comuniste. în spirit revoluționar, pentru muncă și învățătură, a pionierilor, școlarilor și șoimilor patriei, pe baza hotărîrilor Congresului al XlII-lea al partidului, a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român.2. Raportul Comisiei de cenzori.3. Aprobarea unor modificări Ia Statutul Organizației Pionierilor și la Regulamentul Organizației „Șoi-. mii Patriei".4. Adoptarea Rezoluției celei de-a V-a Conferințe Naționale a Organizației Pionierilor.5. Alegerea Consiliului Național al Organizației Pionierilor și a Comisiei de cenzori : constituirea Comisiei Organizației „Șoimii Patriei".

6. Aprobarea. în cadrul Forumului tineretului, a Programului activității Uniunii Tineretului Comunist privind educarea comunistă, revoluționară a tinerei generații, participarea tot mai activă a întregului tineret la dezvoltarea economico-socială a țării, la înfăptuirea mărețelor obiective ale Rrogramului și hotăririlor Congresului ai XlII-lea ale Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintare a României spre comunism.Tovarășa Poliana Cristescu, secretar al C.C. al U.T.C., președinta Consiliului Național al Organizației Pionierilor, a prezentat Raportul de activitate al Consiliului și sarcinile ce revin organizației.în continuare a fost prezentat Raportul Comisiei de Cenzori de către tovarășul Coropciuc Gabriel, președintele comisiei.în cadrul dezbaterilor pe marginea problemelor înscrise pe ordinea de 

zi au luat cuvintul Tighel Viorica, delegată din municipiul București, Panciu Elena, pionieră, delegată din județul Bacău. Dobrin Mariana, delegată din județul Olt, Fînaca George. pionier, delegat din județul Vrancea. Teodorescu Ana. delegată din județul Vîlcea. Avram Vasile, pionier, delegat din județul Maramureș.în cuvinte emoționante, vorbitorii 
au dat glas satisfacției deosebite, recunoștinței profunde pentru prezenta la deschiderea Forumului tineretului ' a tovarășului Nicolae Ceaușescu. cel mai îndrăgit și stimat fiu al națiunii noastre socialiste, prietenul și îndrumătorul apropiat ‘al copiilor patriei. Ei și-au exprimat hotărirea de a învăța cu pasiune, de a se pregăti temeinic pentru viață, așa cum le-a cerut secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și în magistrala cuvîntare rostită la deschiderea Forumului tineretului, pen

tru a deveni demni și cutezători constructori ai socialismului și comunismului. Participanții la lucrările conferinței și-au reafirmat sentimentele de nețărmurită dragoste și respect care animă tineretul român fată de conducătorul partidului și statului, pentru grija părintească cu care este înconjurat, pentru minunatele condiții de viață și învățătură create, pentru copilăria fericită pe care o trăiesc tinerele vlăstare ale României.A fost prezentat, apoi, raportul Comisiei de validare de către tovarășul Iulian Ghițescu, președintele comisiei.Au fost aprobate, totodată, propunerile privind componenta numerică a Consiliului Național al Organizației Pionierilor, a Comisiei de Cenzori și a Comisiei Organizației „Șoimii Patriei".în continuare. în cadrul unei ședințe festive, au fost prezentate mesajele de salut adresate de către 

delegații organizațiilor de pionieri și copii de peste hotare.în cuprinsul mesajelor a fost adus un prietenesc salut din partea reprezentanților celei mai tinere generații, a organizațiilor de copii din țările respective, dindu-se expresie, totodată, dorinței de. întărire a colaborării tinerei generații de pretutindeni.în numele participanților la conferință. al tuturor pionierilor și șoimilor patriei din țara noastră, precum și al cadrelor care muncesc: cu pionierii și șoimii patriei, tovarășa Poliana Cristescu, președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor, a exprimat cele mai călduroase mulțumiri tuturor organizațiilor de copii și tineret care au adresat salutul lor și a rugat să se transmită acestora urări de noi succese în activitatea viitoare.Lucrările Conferinței continuă.(Agerpres)
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Prim-vicepreședintele Republicii Democratice Somalia și ministru al apărării

Tovarășului RADOVAN VLAIKOVICl
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

(Urmare din pag. I) list Revoluționar Somalez, președintele R.D. Somalia, Mohamed Siad Barre, cele mai bune urări, iar poporului român noi și importante realizări în opera de construcție socialistă a, patriei. In același timp, el a dat o înaltă apreciere activității desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului și statului pentru progresul multilateral al țării, contribuției sale la rezolvarea marilor probleme care confruntă omenirea.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesajul primit și a rugat să se transmită, din partea sa, a conducerii de partid și de stat a tării noastre, tovarășului Mohamed Siad Bărre un salut călduros și cele 
Delegația parlamentară din Republica Populară Benin

(Urmare din pag. I)ună cu expresia sentimentelor sale de prietenie, de profundă și înaltă stimă. în același timp, oaspetele a subliniat înalta apreciere de care se bucură în Benin politica externă constructivă a României socialiste, acțiunile și inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu consacrate cauzei păcii, dezarmării, destinderii, înțelegerii și cooperării între națiuni, înfăptuirii idealurilor de libertate, independență și progres ale tuturor popoarelor. El a adresat vii mulțumiri pentru întrevederea acordată, pentru posibilitatea oferită de a vizita România, de a cunoaște realizările poporului român în construcția societății socialiste.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesaj și pentru sentimentele exprimate și a rugat să se transmită președintelui Mathieu Kerekou un cald salut și cele mai bune urări, iar poporului beninez urări de. progres și prosperitate. 

ÎNTREȚINEREA Șl IRIGAREA CULTURILOR

- LUCRĂRI HOTĂRÎTOARE PENTRU RECOLTĂ!

mai bune urări, iar poporului somalez noi succese pe calea dezvoltării libere, de sine stătătoare.în cadrul întrevederii a fost exprimată satisfacția față de evoluția raporturilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări, care au .la bază înțelegerile convenite cu prilejul întîlnirilor si convorbirilor la cel mai înalt nivel, de la București și Mogadiscio, și au fost reliefate posibilitățile existente pentru intensificarea și aprofundarea colaborării bilaterale, in interesul popoarelor român și somalez, al cauzei păcii și înțelegerii între națiuni.Au fost abordate unele probleme ale actualității politice internaționale. cu deosebire cele privind situația din Africa. în acest cadru, s-a relevat însemnătatea soluționării pe cale politică, prin tratative, a stări-
în cursul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost relevate raporturile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Revoluției Populare a Beninului, dintre România și Benin, ce se dezvoltă in spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt. Totodată, a fost exprimată dorința de a se acționa pentru extinderea și diversificarea, în continuare, a acestor relații pe plan politic, economic și în alte sfere de activitate. în folosul și spre binele ambelor țări și popoare. în acest sens, a fost evidențiată contribuția pe care parlamentele și parlamentarii din cele două țări o aduc la aprofundarea conlucrării dintre România și Benin, la întărirea prieteniei dintre cele două, țări. în interesul popoarelor român și beninez. al cauzei păcii. înțelegerii și cooperării între națiuni.Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale situației internaționale actuale, îndeosebi din Africa. în acest context, s-a subliniat 

lor de tensiune și conflict, promovării unei largi cooperări între statele africane, întăririi unității lor de acțiune, atît pe plan regional, cît și pe plan mondial.Au fost puse în evidentă necesitatea soluționării problemelor subdezvoltării. importanta efortului propriu în dezvoltarea economico-socia- lă de sine stătătoare a țărilor care și-au dobîndit de Curînd independenta.La primire au luat parte tovarășii Manea Mănescu. membru al Comitetului Politic Executiv al CiC. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului de Stat, și general-colonel Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul apărării naționale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
însemnătatea soluționării problemelor africane de către statele acestui continent, fără nici un amestec din afară. întăririi unității și colaborării interafricane. A fost reafirmată solidaritatea celor două țări cu lupta popoarelor africane pentru lichidarea deplină a dominației coloniale, împotriva politicii imperialiste și neo- colonialiste. pentru consolidarea independenței naționale, pentru dezvoltarea economico-socială de sine stătătoare.■în cadrul întrevederii a fost reliefată necesitatea întăririi colaborării și unității de acțiune a tarilor în curs de dezvoltare, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice mondiale.La primire au participat Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale, și Mihail Niculescu, deputat.A fost prezent Paul Kpoffon. ambasadorul Republicii Populare Benin la București.

Stimate tovarășe Vlaikovici,-Cu prilejul desemnării dumneavoastră in funcția de președinte al Prezidiului Republicii Socialiste B'ederative Iugoslavia, vă adresez. în numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și urări de succes în activitatea de răspundere pe care o desfășurați pentru dezvoltarea socialistă și prosperitatea Iugoslaviei vecine și prietene.Exprim convingerea că, pe baza înțelegerilor la cel mai înalt nivel, relațiile de prietenie și colaborare pe multiple planuri dintre țările noastre se vor dezvolta și amplifica permanent, în interesul popoarelor român și iugoslave, al cauzei, păcii și cooperării in Balcani, Europa și în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele
Republicii Socialiste România

CronicaJoi, președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Giosan, s-a întîlnit cu delegația parlamentară din Republica Populară Benin, condusă de Romain Vilon Guezo, președintele Adunării Naționale Revoluționare, aflată in vizită în țara noastră.A avut loc un schimb de informații cu privire la activitatea și preocupările celor două parlamente, subliniindu-se contribuția pe care acestea pot să o aducă la promovarea unei rodnice colaborări între țările și popoarele noastre. A fost relevată, de asemenea, dorința comună de a extinde aportul parlamentelor și parlamentarilor din România și Benin la lupta pentru dezarmare, destindere și pace in lume.
★Joi după-amiază, tovarășul Stefan Andrei, ministrul afacerilor externe, s-a întîlnit cu o delegație a Organizației pentru Eliberarea Palestinei condusă de Faruk Kaddoumi, membru al Comitetului Executiv alO.E.P., șeful Departamentului Politic al acestei organizații, care efectuează 0 vizită în țara noastră.In cadrul convorbirii, a avut loc un schimb de păreri în legătură cu

zileiunele probleme ale situației internaționale, și in mod deosebit cu privire la soluționarea conflictului, din Orientul Mijlociu și asigurarea dreptului poporului palestinian la autodeterminare. inclusiv la crearea unui stat palestinian independent.• * *

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Poveste din Hollywood — 19; 
(sala Cosmonauților, 11 07 37) : Intre 
patru ochi (B) — 11.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Cristian Maudeal. 
Solist : Daniel Podlovschi — 19; (sala 
Studio) : „Treptele afirmării artisti
ce". Grigore Cudalbu — pian, Ale
xandru Dumitrache — violoncel —
17.30.
• opera Română (13 18 57) ; Boema 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : O 
noapte la Veneția — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ivan Vasilievici — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Intr-un parc pe o 
bancă — 10.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul în
stelat deasupra noastră — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Miriiala — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Avea două pistoale cu ochi albi și 
negri — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Pădurea — 18; (sala Stu
dio) ; Martorii sînt de față — 19.
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Opinia publică — 19.
® Teatrul satiric-muzicai „C. Tănase“ 
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 19. ,
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La popasul drumeției —
18.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tînăr printre alții — 9: Muzican
ții veseli — 15; Cenușăreasa — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): 
Ileana Sînziana — 15,30: (sala Cos
monauților, 11 07 37): Anotimpurile 
minzului — 10; 15,30.
• Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Căsătoria — 19.

Oficiul cehoslovac de turism „CEDOK" a organizat, joi. in Capitală, o conferință de presă cu prilejul inaugurării în Cehoslovacia a sezonului turistic estival 1985.Au participat, reprezentanți ai Ministerului Turismului, Oficiului Național de Turism, ziariști.Au fost. prezentate obiective turistice cehoslovace, reliefîndu-se buna colaborare statornicită între întreprinderile de profil din cele două țări, contribuția turismului la mai buna cunoaștere reciprocă, la strin- gerea legăturilor de prietenie dintre România și Cehoslovacia.
■ArJoi, Ateneul Român a găzduit un concert susținut de soprana Carolina Gallo. $i pianista Teresa Gomez din Columbia.Au participat membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii Și Educației Socialiste. reprezentanți ai Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți Lucella Ossman de Duque, ambasadorul Columbiei la București, și membri ai ambasadei, șefi de misiuni diplomatice.acreditați in țara noastră, membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

BELGRAD
ZIUA NAȚIONALĂ A NORVEGIEI

Maiestății Sale Regele OLAV V al NorvegieiOSLOCu prilejul Zilei naționale a Norvegiei, adresez Maiestății Voastre felicitări cordiale și cele mai bune urări de fericire, de prosperitate poporului norvegian prieten.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul norvegian sărbătorește la 17 mai ziua proclamării Constituției de la Eidswall, mică localitate în. apropiere de Oslo, unde s-au întrunit acum 171 ani primii deputați ai țării. După secole de dominație străină, poporul norvegian pornea pe calea afirmării de sine stătătoare, cucerindu-și în 1905 independența reală, odată cu ieșirea din uniunea cu Suedia.Mult timp socotită una din cele mai sărace țări ale Europei. Norvegia a reușit prin munca și eforturile tenace ale poporului său să înregistreze, în secolul nostru, o susținută creștere econojpică. Țară cu un litoral în lungime de peste 17 000 km (inclusiv fiordurile), Norvegia dispune de condiții favorabile pentru dezvoltarea transporturilor maritime, construcțiilor navale, industriei pescuitului. Valorificarea bogatelor resurse hidroenergetice a asigurat energia necesară economiei naționale. Din 1978, Norvegia a devenit, ca urmare a descoperirii unor vaste zăcăminte de petrol și gaze în Marea Nordului, prima țară vest-europeană exportatoare de petrol. Rezervele identificate ar fi suficiente, după estimările specialiștilor, să acopere necesitățile economiei naționale pe o perioadă de aproape 200 de ani. Cu toate acestea programul energetic norvegian prevede o diversificare a surselor, în. special prin punerea in valoare a celor geotermale și nucleare. în condițiile efectelor negative ale crizei economice
vremea

Institutul tie meteorologic și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 17 mai, ora 20 — 20 mai, 
ora 20. In țară : Vremea va fi insta
bilă, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea averse de ploaie locale, înso
țite de descărcări electrice, îndeosebi 
după-amlaza. Izolat, cantitățile de apă 

mondiale, în Norvegia sînt abordate cu prioritate problemele folosirii depline a forței de muncă, reorganizării sectoarelor industriale aflate în dificultate, introducerii tehnologiilor moderne.în domeniul politicii externe, Norvegia este preocupată de oprirea cursei înarmărilor, de asigurarea păcii și securității în Europa, considerind că apartenența sa la N.A.T.O. nu trebuie să influențeze, in sens restrictiv, eforturile pe care sînt chemate să le desfășoare țările mici și mijlocii în direcția dezarmării și a rezolvării problemelor internaționale.între România și Norvegia — țări situate geografic in zone diferite ale Europei, dar vital interesate în edificarea unui sistem de securitate și încredere pe continent — s-au dezvoltat și se dezvoltă raporturi de prietenie bazate pe egalitate în drepturi și respect reciproc. Colaborarea dintre țările și popoarele noastre înregistrează o evoluție pozitivă, un curs continuu ascendent. O contribuție de o deosebită importanță a adus, in acest sens, vizita de stat efectuată în Norvegia, în 1980, de președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, vizită care a stimulat puternic lărgirea și diversificarea relațiilor româno- norvegiene pe plan bilateral și în domeniul vieții internaționale, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, securității, destinderii și înțelegerii în Europa și în lume.
pot depăși 15 litri pe metrul pătrat în 
24 .de ore. Pe alocuri Va cădea grin
dină. Vint slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre 6 și 16 grade, iar cele maxime în
tre 16 șl 26 de grade, local mai ri
dicate. In București : Vremea va fi 
instabilă, îndeosebi după-amiaza. Vor 
cădea averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
13 șl 15 grade, iar cele maxime între 
23 și 25 de. grade. ,

TULCEA: La irigații, cu toate forțele!în aceste zile de mai, agricultorii din județul Tulcea participă în număr mare la irigarea culturilor. Lipsa ploilor și temperaturile ridicate din ultimele zile au accentuat reducerea umidității din sol. „Deficitul de apă1 în sol ne spunea'inginerul Dragomir Traicu, directorul tehnic al I.E.EiL.LF-, Tulcea — Variază între 600 și 1150 metri cubi la hectar. Nevoia de ană este atît de mare incit la udarea culturilor păroase, a legumelor și a- culturilor, prăsitoare lucrăm cu întreaga capacitate a sistemelor de irigații".în acest an, unitățile agricole din județul Tulcea dispun de 138 690 hectare amenajate pentru irigații, la care se adaugă 3 395 hectare ce se pot uda direct din sursele de apă. Pină acum s-au aplicat udări pe aproape 10 000 hectare. în ultimele zile însă suprafețele irigate au sporit. Marți 14 mai. de exemplu, s-au aplicat udări pe aproape 3 000 hectare, dublu față de ziua precedentă.O apreciere care poate fi extinsă la scara intregului județ se impune de la început: toate utilajele au fost scoase in cîmp pentru irigarea prin aspersiune și prin brazde, cu deosebire a grădinilor de legume și a culturilor semănate in toamnă. La C.A.P. Zebil, pe inginerul-șef al unității. Constantin David, l-am găsit în cîmp. împreună cu echipele de udători. „De azi am început să irigăm porumbul și floarea-șoărelui. Nu mai putem aștepta. Canicula din aceste zile le va usca dacă nu le irigăm. De aceea, am întocmit un program riguros de lucru cu responsabilități precise pentru fiecare cadru de conducere, pentru a se iriga zi și noapte atît griul și orzul, cit si culturile prăsitoare. Acolo unde suprafața nu este amenajată, am găsit alte soluții pentru a aduce apa la rădăcina plantelor. Existînd apă suficientă in sistemul de irigații, am prelungit capătul unei coloane cu cîteva sute de metri și vom uda în felul acesta și 300 hectare de floareâ-soarelul amplasate în teren neamenajat. Cu motopompele amplasate pe malul lacului Razelm vom ridica apa pe pantele semănate cu porumb. Astfel, irigăm zilnic 300 hectare, cu 100 mai mult decît avem programat".Pe o solă vecină discutăm cu inginerul Nicolae Iorga. directorul asociației legumicole Zebil. „Fată de 100 hectare cit avem programat, udăm zilnic aproape 200 hectare. Pe fiecare solă de 75 hectare lucrează 8 oameni, care asigură mutarea echipamentelor de trei ori pe zi. Aplicând norme de udare de 450—500 metri cubi la hectar irigăm suprafețe mai mari și putem reveni cu a doua udare nu la două săptămîni, cum o facem de obicei, ci numai după 7 zile". în același mod este organizată activitatea și în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Mah-
BIHOR: Cu răspundere pentru calitateNe-am început raidul in nordul județului, acolo unde lucrătorii ogoarelor au pus cei dinții sămînța sub brazdă și unde culturile au răsărit mai devreme. Cum se lucrează la întreținerea culturilor ? La C.A.P. Curtuișeni tot satul se mutase in cimp. Sute de cooperatpri prășeau manual sfecla de zahăr. „Cultura are o răsărire deosebit de bună, dindu-ne garanția că, dacă o vom întreține corespunzător, păstrînd densitatea prevăzută, vom depăși ușor 37 tone la hectar, cit avem planificat și cît am obținut, de altfel, și in anul trecut — ne'spunea Kovacs Iosif, inginerul-șef al unității. Ne-am propus să prășim sfecla de zahăr de 4—5 ori manual și de trei ori mecanic. Fiecărui cooperator ii revin 66 ari de sfeclă, de care răspunde pînă la livrarea producției". Notabil este faptul că in ajutorul cooperatorilor veniseră și multi membri ai familiilor, unii dintre ei navetiști. Zăbovim și la ferma din Vășad, a aceleiași cooperative. Ani la rind, aici producțiile 

mudia. Pe terenurile cooperativei agricole Agighiol am numărat zeci de aripi de ploaie. Aplicînd udări cu norme mici, se asigură și în această unitate irigarea unor suprafețe mai mari decît'-au fost planifi-1 cate, programul zilnic fiind depășit cu 50—60 hectare.Continuîndu-ne drumul pe firul apei în sistemul de irigații Baibu- geac — Sarinasuf, cu o suprafață ameilajață de 17 000 hectare, am constatat că pu peste tot se respectă programele de udări. Motivul ? „Din cauza tensiunii scăzute din rețeaua electrică — ne spunea electricianul Iordan Icnat, de la stația de repompare nr. 1 — am fost nevoiți să oprim pompele. Căderile de tensiune foarte frecvente conduc la funcționarea cu intermitentă a stațiilor de pompare și la distrugerea motoarelor electrice. în ultimele două săptămîni. numai la stația noastră din această cauză s-au ars două motoare electrice de 1 000 kW“. Aveam să aflăm de la specialiștii din sectorul exploatare al I.E.E.L.I.F. Tulcea că. din cauza deselor „căderi de tensiune" din rețeaua electrică produse în ultimele zile, unele stații de pompare din sistemele de irigații Mahmudia și Baia mai mult au stat decît âu funcționat. în plus, este de menționat faptul, subliniat de specialiștii I.E.E.L.I.F. Tulcea, că, din cauza neasigurării energiei corespunzător realizării programului zilnic de udări stabilit, sistemele de irigații sînt utilizate doar în proporție de 40 la sută.Nu este singura cauză care determină nefolosirea sistemelor de irigații. Unitățile agricole din consiliul unic Mihail Kogălniceanu, unde udările se realizează cu ajutorul motopompelor, au irigat doar cîteva sute de hectare. Aproape 100 demo- topompe stau nefolosite de cîteva zile la cooperativele agricole Cataloi, Frecăței, Lăstuni și la I.A.S. Mihaij kogălniceanu. Motivul ? Nu există motorină. „Din cele 735 tone de motorină repartizate județului pentru efectuarea irigațiilor in luna mai — ne spunea tovarășul Vâsile Macavei, director adjunct al direcției agricole județene — au fost livrate doar 88 tone, cantitate suficientă pentru funcționarea celor 900 motopompe doar două zile".Comandamentul județean pentru coordonarea lucrărilor agricole, ți- nînd seama de nevoia acută de apă pentru dezvoltarea culturilor, a stabilit ca suprafețele irigate zilnic să sporească de la 3 000 hectare la 5100 hectare. Eforturile , agricultorilor tulceni trebuie susținute însă și de cei care au obligația să livreze motorina și energia electrică conform graficelor întocmite.
Neculai AM1HULESE1 
corespondentul „Scinteii"

au fost mai mult decît modeste. După unificare cu cooperativa din Curtuișeni, lucrurile s-au schimbat mult în bine. Producțiile, deși încă sub nivelul posibilităților, au crescut simțitor. „Forță de muncă era și atunci, ca și acum, dar lăsau de dorit exigența față de calitatea muncii, de organizarea ei judicioasă. Faptul că acum fiecare lucrător are repartizate suprafețe din toate culturile întărește răspunderea acestora pentru realizarea producțiilor, pentru executarea la timp și de calitate a lucrărilor" — ne preciza Valentin Fodor, președintele consiliului agroindustrial Valea Iul Mihai.în acest consiliu consemnăm o experiență preluată de toate celelalte ■unități din județ. Aici s-au întocmit din vreme grafice riguros fundamentate, pe parcele, cu termenele de desfășurare a lucrărilor de întreținere, cu responsabilități pe echipe, pe specialiști și se analizează seară de seară modul lor de îndeplinire. La

Cîțiva dintre cei peste opt . mii de oameni ai muncii din comuna Flămînzi, 
județul Botoșani, care participă zilnic la lucrările de întreținere a culturilor 

Foto : S. AileneiC.A.P. Valea lui Mihai, pe inginerul- șef și pe președintele unității îi în- tilnim în parcelele repartizate. „Pentru ca nici o buruiană să nu împartă cu noi recolta urmărim zi de zi plantele, starea lor de vegetație și intervenim ori de cite ori este nevoie cu prăși tul. Noi avem o vorbă : nu face vremea ce face hărnicia oamenilor" — afirma Rizo Pavel, președintele cooperativei.La Biharia plouase din abundență. Inginerul Petru Bodea, directorul tehnic al întreprinderii agricole, de stat din localitate, concentrase în asemenea condiții forțele la ferma din Ciuhoi, la prășitul sfeclei furajere. îl gășjm -verificind densitatea culturii. „E foarte bună — zice specialistul — promite o recoltă bogată", în multe sole, ploile au favorizat apariția crustei, stînjenind răsărirea optimă a culturilor. In atari situații, au fost luate măsuri operative. în cazul porumbului, bunăoară, in fermele I.A.S. de la Diosig, Sălard și Ciuhoi s-a trecut peste semănături cu grapa cu colți reglabilă, perpendicular pe direcția de însămîntare, cu colții înclinați la 45 de grade. în acest
sibiu : Ritm susținut pentru 
încheierea primei prașileSub impulsul măsurilor întreprinse de comandamentul județean al agriculturii, care vizează. în primul rind larga mobilizare a forțelor și buna organizare a muncii în unitățile agricole din județul Sibiu lucrările de întreținere a culturilor se desfășoară în ritm alert. Aceasta în- i.rucit frecvența ridicată a ploilor din ultimele zile a favorizat dezvoltarea rapidă a culturilor, dar și înmulțirea buruienilor. „Datorită, măsurilor întreprinse, prima prașilă la sfecla de zahăr — efectuată pînă miercuri', 15 mai, pe 1 432 hectare, din cele 2 200 cultivate — ca și cea pentru rădăcinoasele furajere — pînă la aceeași dată efectuată pe 2112 hectare din 2 835 cultivate — va fi încheiată în cel mult două zile —- ne-a spus tovarășul Iosif Tutu- lea, directorul direcției agricole. O atenție deosebită acordăm calității lucrărilor de întreținere a sfeclei de zahăr. Aceasta . deoarece, pe 1 500 hectare din totalul acestei culturi trebuie să obținem 40 000 kg la hectar".Alături de cooperatori, cărora le-a fost repartizată in acord global întreaga suprafață, participă la prășit membrii familiilor acestora, oameni ai muncii din unitățile economice și instituțiile de pe raza comunelor respective, precum și navetiștii. S-a dispus, de asemenea, ca pentru asigurarea unei bune calități a lucrărilor de întreținere, acestea să fie executate numai in prezenta specia

fel, agregatul pătrunde în sol doar atît cit să spargă crusta, înlesnind răsărirea plaijtelor. în fermele în care porumbul ajunge la 3—4 frunze, pentru spargerea crustei 'se lucrează cu sapa rotativă.în sudul județului, ploile restrin- gîndu-și aria, ritmul lucrărilor de întreținere a crescut. La C.A.P. Sa- lonta, Oradea, Sintandrei, Borș, Sînr nicolau Român, Cefa, Nojorid, Gepiu, Ciumeghiu, Avram Iancu, Batăr, unde munca a fost bine organizată, rezultatele la întreținerea culturilor sînt pe. măsură, prășitul sfeclei de zahăr urmînd a se încheia în această săptămină.Vremea se menține în continuare instabilă în Cîmpia Crișqrilor. A- ceasta impune folosirea fiecărei ore bune de lucru, astfel incit buruienile să nu dijmuiască defel recolta. Pînă joi seara, de altfel, in Bihor sfecla de zahăr a fost prășită pe 87 la sută din cele 10 400 hectare cultivate, din aceste zile urmînd să se treacă cu forțe sporite la prășitul porumbului.
Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii"

liștilor și a șefilor de ferme, cei care au și obligația de a face recepția prașilelor. Experiența bună cîștigată de cooperativele agricole Șeica Mare, Apoldu de Jos, Broș- teni și altele a fost preluată de alte consilii agroindustriale, precum A- xente Sever, Bazna, Bîrghiș, Miercurea etc.în raidul nostru ne-am oprit in unități ale consiliului agroindustrial Axente Sever. „Experiența unităților fruntașe din județ a fost cel mai bine recepționată de cooperativa agricolă Axente Sever, care a și terminat prima prașilă' manuală și a trecut la prașila mecanică" — ne-a spus inginerul-șef al consiliului, Achim Hențea. Chiar și în unități rămase în urmă, cum este Micăsasa, întîlnim acum o puternică mobilizare de forțe. Aici, membrii cooperatori și navetiștii care lucrează pe platforma industrială de la Copșa Mică folosesc din plin fiecare oră bună de lucru dintre ploi pentru a grăbi prășitul.Ne-am referit Ia două din foarte multe alte exemple, care dovedesc că în județul Sibiu prima prașilă ia sfecla de zahăr va putea fi încheiată în cei mult două zile, așa cum a stabilit comandamentul județean pentru coordonarea lucrărilor agricole.
Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scinteii"

BACĂU: Modernizări în rețeaua unităților 
de alimentație publicăîncă de pe acum în cele 110 unități din cadrul întreprinderii comerciale de stat pentru alimentația publică din municipiul Bacău pregătirile pentru sezonul estival sînt avansate. Marile restaurante „Parcul 'Libertății", ; „Union." . și „Miorița", ca și cofetăriile „Select" și „Nufărul" și-au redeschis terasele și grădinile de vară. în parcul Ghe- răești și-a început activitatea „Popasul Moldovenilor", iar în insula de agrement'de pe malul Bistriței și la Ștrandul tineretului au fost e- xecutate lucrări - de modernizare la toate unitățile de. alimentație publică. Pe marile, artere ale orașului și în locurile aglomerate s-a extins comerțul stradal. Directorul întreprinderii, Neculai Comis, ne spunea că în actualul sezon rețeaua de alimentație publică va spori cu încă 10 unități noi. iar alte 30 de restaurante, cofetării, patiserii și bufete vor fi modernizate. în noul cartier de locuințe „Bistrița-Lac“, de exemplu, se pregătește deschiderea restaurantului „Primăverii", pe bulevardul Unirii vor fi inaugurate o nouă cofetărie și o patiserie, iar în centrul orașului, pe terasa unuia dintre cele mai moderne blocuri înălțate în ultima vreme, se vor deschide un

cinema
• Acasă: SCALA (11 03 72) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Ziua „Z“ : FESTIVAL (15 63 84) — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Ciuleandra : AURORA (35 04 66) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19, la grădină —
20,30, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19.
• Concurs : STUDIO (59 S3 15) — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Secretul lui Bacllus : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 16; 20.
• Rămășagul : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17; 19.
• Recorduri, lauri, amintiri : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Capcana mercenarilor : DRUMUL 
SÂRII (31 2813) — 15; 17; 19.
• Sosesc păsările călătoare : COS
MOS (27 54 95) — 9; 11,30; 14; 16,30;
19, ARTA (213186) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19, la grădină — 20,30.
• Să mori rănit din dragoste de 
viață : CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19.
• Așa bunic, așa nepot : PATRIA 
(11 06 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,30.
• Mușchetarii în vacanță — 9; 11; 
13; 15, Frați de cruce — 17; 19 : DOI
NA (16 35 38).
• Surorile medicale : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Fedos si fiii săi: BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14; 16; 18.
• Brățara de argint : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Burlacul căsătorit: VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vraciul : VIITORUL (10 67 40) — 
14; 16,30; 19,
• Caseta din cetate : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
• Incendiu Ia Krong-Yung : FLA- 
CÂRA (20 33 40) — 15; 17; 19.
• Pe urmele șoimului: PROGRESUL 
(23 04 10) — 15; 17; 19.
• Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12: 15.30; 18,30.
• Toate mi se intimplă numai mie : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13; 
15: 17,15; 19,30, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11; 13; 15;'17,15; 19,30, MELO
DIA (11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; -20, GRĂDINA LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 20,30.
• Campionul : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 12,30; 16; 19.
• Piedone in Egipt : GRIVITA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, COTROCENI (49 48 48) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19,15, GRADINA MODERN 
(15 63 84) — 2'0,45.
• Un șerif extraterestru : LIRA 
(317171) - 15; 17; 19, 

restaurant lacto-vegetarian și o unitate de patiserie.Pentru a răspunde solicitărilor și sugestiilor consumatorilor, în unități sînt organizate cu regularitate eXpdziții culinare cu produse de cofetărie și patiserie, precum. și cine tradiționale specifice diferitelor zone ale tării. Fondul de marfă necesar este completat în bună măsură cu produse realizate in gospodăriile anexe ale întreprinderii. La această dată. în unitățile de consum colectiv de pe lingă întreprinderea de mașini-unelte, întreprinderea de pielărie și încălțăminte „Partizanul" și Combinatul de îngrășăminte chimice, ca și in celelalte unități cu gospodării a- nexe se lucrează intens la asigurarea produselor necesare pentru o bună autoaprovizionare.Vorbindu-ne despre rezultatele obținute de la începutul anului, directorul întreprinderii arăta că producția culinară prevăzută a fost depășită cu 1,5 milioane lei,. iar producția proprie cu 4 milioane lei. Toți indicatorii economici au fost îndepliniți și depășiți, fapt ce dovedește că lucrătorii din alimentația publică băcăuană sînt hotă- rîți, să-și mențină locul fruntaș cîștigat în întrecerea socialistă cu celelalte unități similare din țară. 
(Gheorghe Baltă).

• Jandarmul și extraterestrii : FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19.
© Vulcanul : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Provocarea dragonului : PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Aventuri in Marea Nordului : TO
MIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
la grădină — 20,45.
• Competiția : GRĂDINA CAPITOL 
(16 29 17) — 20,30.
• Iubirea are multe fete : GRADI
NA GLORIA (47 46 75) — 20,30.
• Undeva, cîndva : GRĂDINA PARC 
HOTEL (17 08 58) — 20,45.

teatre

20,00 Telejurnal
20.15 Forumul tineretului. Sub arcul 

de lumină al Epocii Nicolae 
Ceaușescu — programul de mun
că .și educație revoluționară al 
tinerei generații

20,30 Tineret comunist. Cîntece patrio
tice și revoțuțipnare

20,40 Actualitatea!' în deonomie ' '
■20,58 Secvențe norvegiene ■.no.'s
21,00 Cadran mondial. România și pro

blemele lumii contemporane
21.15 Eroi ai construcției socialiste în 

filmul românesc (color)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea'programului

INFORMAȚII SPORTIVEBASCHET. în ziua a doua a Balcaniadei de baschet masculin, ce se desfășoară în Sala „Floreasca" din Capitală, echipa României a obținut victoria în meciul cu formația Bulgariei, cîștigind cu scorul de 80—73 (42— 50), după o întîlnire spectaculoasă, in care baschetbaliștii noștri au fost superiori, în special în repriza secundă. S-au remarcat Dan Niculescu — 21 puncte și Costel Cernat — 19 puncte, de Ia învingători, principalii realizatori ai formației bulgare fiind Amiorkov — 21 puncte și Glușkov — 17 puncte.Alte rezultate : Iugoslavia — România tineret 99—73 (51—37) ;Turcia — Grecia 70—52 (28—28).Astăzi, de la ora 15,00, sînt programate partidele România — România tineret. Turcia — Bulgaria și Iugoslavia — Grecia. (Agerpres)VOLEI. La Salonic, în turneul de calificare pentru campionatul european. feminin de volei, selecționata României a obținut a treia victorie consecutivă, cîștigind cu scorul de 3-0 (15—11, 15-8, 16—14) meciuldisputat cu formația Finlandei. Alte rezultate ; Elveția — Austria 3—1 (15-0, 9—15, 15—4, 15-6) ; Grecia — Suedia 3—2 (15—10, 11—15, 15—2, 10—15, 15—11).în clasament ' conduce echipa României, cu 6 puncte.TENIS. Meciurile din turul al II- lea al zonelor europene din „Cupa Davis" se vor disputa intre 14 și 16 iunie. Echipa României, calificată direct in această fază, va întilni in deplasare formația Turciei, celelalte meciuri ale zonei A fiind următoarele : Egipt — Ungaria ; Monaco — Irlanda și Danemarca — Belgia. Iată programul intilnirilor din zona B ; Olanda — Israel ; Grecia — Austria1 ; Elveția — Zirribabwe și Anglia — Portugalia.FOTBAL. © La Bogota, în meciul amica! dintre echipele Columbiei și Braziliei, fotbaliștii coiumbieni au obținut Victoria cu scorul de 1—0 (0—0). prin golul marcat, în minutul 66, de Lugo. © La Krușevaț (Iugoslavia), s-a disputat meciul amical de fotbal dintre selecționata diviziei B a României și.formația similară a Iugoslaviei. Partida s-a încheiat cu scorul de 4—1 (3—0) în favoarea gazdelor.ȘAH..© Turneul interzonal de șah de la,Tunis a continuat cu runda a 14-a, în care Beliavski l-a învins pe Cernin. Ermenkov a ciștigat la Hort, iar in partidele Sosonko — Dlugy, Gavrikov — Portisch și Morovic — Afifi a fost consemnată remiza. Marele maestru român Mihai Șubă a întrei-upt partida cu Predrag Nikolici (Iugoslavia).în clasament conduc Iusupov și Beliavski (ambii U.R.S.S.). cu cite 9,5 puncte, urmați de Cernin (U.R.S.S.)— 9 puncte. Portisch (Ungaria) —8 puncte, Hort (Cehoslovacia), Gavrikov (U.R.S.S.) — cu cite 7,5 puncte, Mihai Șubă (România) — 7 puncte și o partidă întreruptă. Sosonko (O- Ianda) — 7 puncte, Dlugy (S.U.A.)— 6,5 puncte etc. © Prima ediție a campionatului mondial masculin de șah pe echipe se va desfășura în orașul elvețian Lucerna. între 15 și 28 nojembrie, cu participarea a zece formații : U.R.S.S.. Anglia, S.U.A., Ungaria. România. R. F. Germania, R.P. Chineză, Argentina, o selecționată a Africii și Elveția.
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat televiziunii spaniole
(Urmare din pag. I) păcii și colaborării în Europa și în intreaga lume.în ce privește bugetele de apărare, trebuie să menționez că. in lume, s-a ajuns, la o creștere uriașă a cheltuielilor militare, care vor depăși, in acest an, 800 miliarde dolari. Fără îndoială că au crescut și bugetele de apărare ale țărilor participante la Tratatul de la Varșovia.In ce o privește, România a adoptat, cu doi ani în urmă, hotărirea de a nu mai crește cheltuielile militare și, în cei doi ani care au trecut, a realizat practic această hotărire.Ne pronunțăm ferm pentru înghețarea cheltuielilor militare la nivelul anului 1985 și pentru trecerea la reducerea acestor cheltuieli, a bugetelor de apărare, cu un procent de 10—15 la sută anual. După părerea noastră, ca un prim pas, țările socialiste membre ale Tratatului de la Varșovia ar putea adopta chiar o hotărire unilaterală, acționind pentru a determina și țările din N.Ă.T.O., precum și alte state'să adopte o asemenea hotărire.ÎNTREBARE : Considerați,

domnule președinte, că țările 
europene, fie ele membre ale 
N.A.T.O. sau ale Tratatului de 
la Varșovia, ar trebui să adopte 
o atitudine proprie față de pro
iectele de dezarmare ale celor 
două superputeri ?RĂSPUNS : După cum este bine cunoscut, țările din N.A.T.O. și ale Tratatului de la Varșovia dețin marea majoritate a armamentelor clasice și aproape totalitatea armelor nucleare. Pornind de la aceasta, considerăm că acestor state le revine o răspundere deosebită în realizarea unor acorduri privind dezarmarea, in primul rînd dezarmarea nucleară, in ajungerea la acorduri corespunzătoare in cadrul tratativelor dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii.Noi ne pronunțăm ferm pentru o întilrtire între țările din N.A.T.O. și din Tratatul de la Varșovia pentru a acționa împreună în vederea unor hotărîri și acorduri de reducere a înarmării. Considerăm că țările din aceste pacte. în general toate țările europene, pot — și trebuie — să aibă un rol mai important în realizarea dezarmării, in apărarea păcii.De altfel, vreau să menționez că însăși amplasarea rachetelor nucleare în Europa a făcut să crească mult răspunderea țărilor care au acceptat instalarea pe teritoriul lor a acestor arme nucleare. Dacă țările din N.A.T.O. și din Tratatul de la Varșovia ar refuza să accepte arme nucleare pe

Manifestări consacrate
împlinirea a 40 de ani de la victoria asupra fascismului și a 108 ani 

de la proclamarea independenței de stat a României este marcată peste 
hotare prin manifestări dedicate țării noastre.LIMA 16 (Agerpres) — Sub auspiciile Asociației de prietenie ro- mâno-peruană. la Lima a fost organizată o manifestare dedicată României.în alocuțiunea inaugurală, prof. Julio Castro Franco, președintele asociației, a evidențiat semnificația zilei de 9 Mar in viața poporului român. în contextul marilor realizări obținute de România socialistă. indeosebi în ultimele două decenii, vorbitorul a subliniat contribuția hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la opera de construcție și dezvoltare socialistă a tării, la atingerea unor noi culmi de progres și bunăstare pentru poporul român. El a relevat, de asemenea. evoluția pozitivă și perspectivele relațiilor româno-peruane.Cu același prilej a fost deschisă o expoziție documentară de fotografii cuprinzînd imagini din viata politică, economică, socială și culturală a României contemporane și au fost prezentate filmele documentare „România. Ceaușescu, Pace" și „260 de zile din noua istorie a României".OTTAWA 16 (Agerpres) — La Universitatea Ottawa a fost organizată o expoziție de carte, la loc de frunte aflîndu-se volumele din gîndirea social-politică a președintelui Nicolae Ceaușescu.La aceeași universitate a fost deschisă o expoziție documentară de fotografii înfățișind imagini ale unor momente din lupta poporului român pentru unitate și independență jiațională. Cu acest prilej a fost prezentată o confe

DE PRESA
scurt

RATIFICARE. Consiliul de Stat al R.D. Germane a ratificat, joi, Protocolul cu privire Ia prelungirea duratei de valabilitate a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, semnat la Varșovia la 14 mai 1955 — informează agențiaA.D.N. Instrumentele de ratificare vor fi predate spre păstrare Guvernului R.P. Polone. PLENARA C.C. AL P.C. JAPO- hytZ a hotărit convocarea Congresului a] XVII-lea al partidului la sfirșitul lunii noiembrie, transmite agenția ADN. în cuvîntarea rostită la plenară, președintele C.C. al P.C.J., Kenji Miyamoto, a subliniat că toate forțele iubitoare de pace din lume, indiferent de concepțiile lor ..politice, ideologice, trebuie să acționeze in comun pentru preîntîmpinarea izbucnirii unui război nuclear și pentru lichidarea tuturor armelor nucleare.PREȘEDINTELE CIPRULUI, Spyros Kyprianou. a cerut partidelor politice din insulă, intr-un discurs difuzat la posturile de radio și televiziune, să coopereze cu

teritoriul lor. aceasta ar avea o importantă hotăritoare pentru a determina cele două mari puteri să realizeze un acord de dezarmare nucleară.ÎNTREBARE : Decalajele eco
nomice și sociale dintre state se 
măresc din ce in ce mai mult. 
Credeți dumneavoastră, domnule 
președinte, că dezarmarea poate 
constitui un punct de plecare 
pentru realizarea unei noi or
dini economice internaționale 
mai juste ?RĂSPUNS : împărțirea lumii în țări bogate si sărace este rezultatul îndelungatei politici de inegalitate in relațiile economice mondiale și de exploatare colonială a zeci și zeci de state de către țările imperialiste. Criza economică, politica dobinzilor excesiv de mari au dus la accentuarea Acestor decalaje, au înrăutățit considerabil situația țărilor în curs de dezvoltare. Aș menționa faptul că actualmente datoriile externe ale țărilor sărace se ridică la peste 800 miliarde dolari.Fără îndojală. creșterea cheltuielilor militare a avut o contribuție mare la înrăutățirea situației economice generale, a situației țărilor in curs de dezvoltare. De aceea, trecerea la dezarmare, la reducerea cheltuielilor militare ar avea un rol' foarte important în îmbunătățirea generală a situației economice mondiale și , ar crea condițiile necesare în vederea unei soluționări a problemelor subdezvoltării. Dar pentru aceasta este necesar să se ajungă Ia tratative reale, în cadrul Organizației Națiunilor Unite, între țările bogate și sărace, in vederea unei soluții globale a problemelor subdezvoltării, a datoriilor externe, a realizării noii ordini economice internaționale.ÎNTREBARE : După război, 
dezvoltarea industrială a Româ
niei a fost spectaculoasă. în ce 
măsură structurile românești au 
fost afectate de criza economi
că a Occidentului, cu care țara 
dumneavoastră întreține intense 
relații comerciale ?RĂSPUNS : După înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă și trecerea la construcția socialismului. România a obținut rezultate remarcabile în dezvoltarea sa eco- nomico-socială. Voi menționa numai faptul dă industria românească produce astăzi de 100 de ori mai mult decit în 1944, agricultura de 7 ori mai mult, iar produsul social este de 28 de ori mai mare, în timp ce venitul național a crescut de 32 de ori.

rință dedicată aniversării victoriei împotriva fascismului și Zilei independenței de stat a României, urmată de vizionarea filmelor documentare „România — țara mea" și „Brâncuși".Tot la Ottawa, în sala Bibliotecii naționale, a fost organizată o seară culturală românească, în colaborare cu Institutul național canadian al filmului.PHENIAN 16 (Agerpres). — La Teatrul municipal din Nampho# (R.P.D. Coreeană) a avut loc ver-* nisajul expoziției de fotografii„Contribuția României la înfrîn- gerea fascismului", urmată de o gală a filmului românesc.în alocuțiunile rostite s-au evidențiat semnificația istorică a celor două evenimente marcate, precum și cursul ascendent al relațiilor româno-coreene.RABAT 16 (Agerpres). — în cadrul unui miting organizat la Rabat de. către Partidul Progresului și Socialismului din Maroc, Abdeslam Bourquia, membru al Biroului Politic al C.C. al partidului, a evocat contribuția României, alături de celelalte forțe ale coaliției antihitleriste, la victoria asupra fascismului.A fost vernisată o expoziție de fotografii și carte dedicată evenimentului, in cadrul căreia sint prezentate ‘ imagini înfățișind participarea armatei române la războiul antihitlerist.BRUXELLES 16 (Agerpres). — La Centrul cultural ..Jette" din

conducerea statului pentru întărirea unității interne și pentru crearea condițiilor necesare salvării integrității țării. Președintele Kyprianou a propus restabilirea activității Consiliului Național, ca organ colectiv de decizie in problemele de bază ale țării, care să elaboreze o poziție comună în problema cipriotă — relatează agenția cipriotă de presă „C.N.A.".
8 MILIOANE DE TINERI ȘOMERI 

IN PIAȚA COMUNĂ. în țările 
membre ale C.E.E., mai puțin Gre
cia, sint înregistrați opt milioane de 
tineri șomeri, se arată într-o statis
tică a Comisiei C.E.E., dată pu
blicității la Bruxelles. Numărul to
tal al șomerilor din Piața comună 
este de peste 13,5 milioane.LA BUENOS AIRES s-a desfășurat o reuniune la care au luat parte reprezentanții majorității forțelor politice din țară — prima de acest fel din decembrie 1983, de cînd la conducerea Argentinei se află președintele Râul Alfonsin, informează agenția Prerisa Latina. Obiectivul principal al reuniunii a fost exprimarea ’sprijinului unanim fată de procesul de transfor

Pe această bază s-au asigurat transformarea radicală a țării, lichidarea înapoierii din trecut și transformarea României într-un stat industrial- agrar. în aceste condiții a avut loc și creșterea nivelului de trai material și spiritual al poporului.într-adevăr, criza economică mondială a avut anumite influențe și in România, ca de altfel în întreaga lume. Doresc insă să menționez că, chiar în primii doi ani ai actualului cincinal, 1981—1982, industria românească a continuat să se dezvolte intr-un ritm de 2,8 la sută anual, iar în 1983 am realizat un ritm de creștere de 4,6 la sută, ca in 1984 să ajungem la o creștere de aproape 7 Ia sută. Toate acestea demonstrează că România, industria sa au reușit să depășească, în linii generale, influența crizei economice și să asigure continuarea dezvoltării economico- sociale, ridicarea continuă, pe această bază, a. nivelului de trai al poporului. Aș menționa numai faptul că in această perioadă, față de 1980, veniturile reale ale tuturor oamenilor muncii au crescut în primii ani cu 6 la sută, iar în acest an vor fi cu 8 la sută mai mari decit în 1980.ÎNTREBARE : Care este, dom
nule președinte, stadiul relați
ilor politice, comerciale și cul
turale cu Spania și care ar fi, 
după părerea dumneavoastră, 
modalitatea de a fi îmbunătă
țite ?RĂSPUNS : Aș dori să menționez cu multă satisfacție relațiile bune existente intre România și Spania. Au avut loc progrese importante in colaborarea dintre. țările noastre, inclusiv în domeniul relațiilor economice . și culturale. Cu toate acestea, trebuie să spun că nu am ajuns la nivelul care este posibil in colaborarea economică dintre țările noastre.După cum este cunoscut, peste ci- teva zile urmează să aibă loc vizita regelui Spaniei în România, pe care o considerăm ca un eveniment important. Avem convingerea că această vizită, convorbirile pe care le vom purta și cu acest prilej- vor exercita o influență pozitivă in dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre.Consider — avînd în vedere faptul că relațiile politice sint bune — că se impune ca guvernele țărilor noastre să acționeze deopotrivă pentru extinderea mai puternică și a colaborării economice, inclusiv a cooperării în producție. Aceasta corespunde intereselor celor două popoare și ar fi o contribuție la cauza păcii și colaborării internaționale.Doresc,' pe această cale, să urez poporului prieten spaniol cele mai mari succese, bunăstare și fericire.

RomânieiBruxelles a avut loc o festivitate dedicată României, organizată da Asociația culturală ..Belgia — România".Au luat cuvîntul J. P. Vidick, secretarul general al asociației, și Michel Simons, președintele Centrului cultural, care au. subliniat contribuția României, alături de celelalte țări din coaliția antifascistă. la victoria asupra Germaniei naziste.în alocuțiunile rostite s-au relevat. totodată, rolul esențial, al Partidului Comunist Român în înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă si antiimperialistă. precum și marile progrese înregistrate de tara noastră in anii socialismului. în special in ultimele două decenii:Au fost deschise expozițiile, documentare de fotografii ..Contribuția eroică a României la victoria asupra fascismului" și „Imagini contemporane din România".LONDRA 16 (Agerpres). — în clădirea Parlamentului britanic a avut loc o adunare consacrată contribuției României la victoria asupra fascismului, organizată de A- sociația de prietenie anglo — română și de Grupul parlamentar Marea Britanie — România. Adunarea a fost prezidată de președinta Asociației de prietenie, Renee Short, deputată, care a evocat semnificația istorică a victoriei asupra fascismului.Au fost prezentate expuneri despre contribuția României la victoria asupra fascismului.A fost proiectat, de asemenea, un film documentar, privind, contribuția armatei române la războiul împotriva Germaniei fasciste.
mări democratice initiat de guvernul argentinian.RATA INFLAȚIEI A CRESCUT ÎN ISRAEL in luna aprilie cu 19,4 la sută, reprezentind cel mai mare procent lunar incepînd din noiembrie anul trecut, cînd guvernul condus de Shimon Peres a luat o serie de măsuri de austeritate. Date ale Biroului central de statistică din Tel Aviv, citate de agențiile Reuter și Associated Press, arată astfel că, in pofida înghețării prețurilor și salariilor, inflația pe primele patru luni ale anului 1985 s-a ridicat la nivelul anual de 310 la sută.SENATUL S.U.A. A ADOPTAT O REZOLUȚIE PRIN CARE CERE ADMINISTRAȚIEI SĂ INTERVINĂ PE PIEȚELE MONETARE INTERNAȚIONALE, concertat cu alte țări occidentale, pentru a determina reducerea treptată a cursului dolarului în vederea diminuării deficitului •• comercial și stimulării exporturilor americane, informează agențiile AP și UPI. Acest deficit, care ar putea atinge pină la sfirsitul anului 140 miliarde dolari. constituie una dintre cele mai mari amenințări pentru capacitatea economiei americane de a crea noi locuri de muncă, se arată în rezoluție. meritionindu-se că valoarea înaltă a dolarului în raport cu principalele monede occidentale a frinat exporturile S.U.A.

LINIE DE ÎNALTA TENSIUNE 
Loudima — Brazzaville — Ngo. In
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astăzi sosește într-o vizită oficială de prietenie 
in țara noastră președintele R. P. Congo, 

colonel Denis Sassou Nguesso, împreună cu tovarășa 
Antoinette Sassou NguessoBun venit pe pămîntul României!

(Urmare din pag. I) este ales președinte al Comitetului Central al partidului și, în conformitate cu prevederile constituționale, devine și președinte al Republicii, șef al statului și' șef al guvernului, iDe la alegerea sa în fruntea partidului și a statului, colonel Denis Sassou Nguesso a mobilizat poporul la eforturi susținute pentru a asigura dezvoltarea economică a țării și înfăptuirea unui amplu program de transformări progresiste, pentru consolidarea independenței naționale.Pe plan internațional, președintele Nguesso se manifestă activ în favoarea păcii, sprijinind lupta pentru autodeterminare a popoarelor din Africa și din intreaga lume, pro- nunțindu-se pentru dezvoltarea și intensificarea cooperării între statele lumii a treia, lichidarea decalajelor dintre țările dezvoltate și cele in curs de dezvoltare.Republica Populară Congo se înscrie intre țările africane care s-au angajat pe calea dezvoltării unei economii independente, sprijinin- du-se, in primul rînd, pe resursele și forțele proprii, eforturile principale fiind consacrate industrializării și creșterii producției agricole, asigurării economiei cu cadre naționale de specialitate.Relațiile dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Congo au cunoscut un curs ascendent, guvernul român recunoscînd tînăra republică încă de la proclamarea independenței sale. în anul 1960. în dezvoltarea raporturilor bilaterale româno-congoleze. a colaborării" lor pe plan internațional, un rol determinant revine convorbirilor și înțelegerilor la cel mai înalt nivel de la Brazzaville (1972) și București (1973).„Exprim convingerea că raporturi
Convorbiri R.D. Germană-R.P. CongoBERLIN 16 (Agerpres). —în cadrul convorbirilor de la Berlin dintre Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G.; președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, și Denis Sassou Nguesso. președintele C.C. al Partidului Congolez al Muncii, președintele R.P. Congo, aliat într-o vizită oficială în R.D.G., s-a exprimat satisfacția față de dezvoltarea continuă a relațiilor dintre cele două partide și state.

SESIUNEA ADUNĂRII POPULARE 
A R. P. BULGARIASOFIA 16 (Agerpres) — La Sofia au început lucrările sesiunii Adunării Populare a R.P. Bulgaria, care va examina și aproba o serie de proiecte de lege.După cum transmite agenția B.T.A.. în ședința de joi. deputății forului legislativ suprem au aprobat, la propunerea lui Todor Jivkov. președintele Consiliului de Stat al R.P.B., proiectai de lege referitor la ratificarea Protocolului cu privire la prelungirea duratei de valabilitate a Tratatului de prietenie, colaborare și asistentă mutuală, semnat la Varșovia la 14 mai 1955.

ORIENTUL MIJLOCIUCAIRO 16 (Agerpres). — Joi au continuat la Cairo convorbirile la nivel de experți egipteano-israeiiene — la care au participat și reprezentanți ai S.U.A. in calitate de observatori — in problema zonei de frontieră Tâba, enclavă de la Golful Aqaba ocupată de Israel în cursul războiului din 1967 și neevacuată in 1982 la retragerea forțelor israeliene din Sinai.Totodată,, după cum arată agenția M.E.N., delegațiile egipteană și israe- liană au examinat aspecte ale relațiilor bilaterale.
-------------------------------------------------------------------------------------- ------------

Republica Congo au început lucră- ' 
rile de edificare a liniei de înaltă 
tensiune Loudima — Brazzaville — 
Ngo, care va acoperi întregul teri- I 
toriu național. Realizarea acestei 
linii de inaltă tensiune este cuprin- i 
să în proiectul energetic de per- ■ 
spectivă ce preconizează conecta
rea intr-un sistem unitar a trei .
centrale electrice : din Noukoukou- 
lou, Inga (Zair) și Imboulou, in- I 
formează revista „Afrique indus
trie".LA SEUL AU AVUT LOC NOI DEMONSTRAȚII STUDENȚEȘTI . în favoarea democrației, împotriva represiunilor. Ele au fost organizate cu prilejul împlinirii a cinci ani de la reprimarea răscoalei populare din orașul sud- Icoreean Kwangju. In încercarea de a stăvili valul . de acțiuni de I protest, autoritățile procedează la noi arestări. Potrivit ziarului ja- 1 ponez „Asahi", numai în ultimele zile au fost reținuți aproape 300 I de militanți ai opoziției. I

RATA ANUALA MEDIE A IN- 1 
FLAȚIEI PE ANSAMBLUL CELOR 
24 DE TARI MEMBRE ALE 
O.E.C.D. se situa, in martie, la 4,7 j 
la sută, față de 4,5 la sută in fe
bruarie, relevă statisticile publicate 
la sediul din Paris al acestei orga- < 
nizații. Potrivit agenției Reuter, 
cele mai înalte rate ale inflației se 
înregistrau in Italia — 9,3 la sută, t 
Franța — 6,4 la sută, Marea Bri
tanie — 6.1 la sută, Canada și
S.U.A. — 3,7 la sută. , 

’i

le de prietenie, solidaritate și cooperare existente intre partidele și țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai dinamică, in interesul reciproc al popoarelor român și con- golez, al cauzei păcii, independenței, Înțelegerii și colaborării intre toate națiunile lumii" — se spune in mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu președintelui Denis Sassou Nguesso. cu prilejul Zilei naționale a R.P. Congo.La rîndul său. in mesajul adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul sărbătorii naționale a României. Denis Sassou Nguesso reafirmă dorința „ca legăturile strînse de prietenie și de cooperare care unesc cele două țări ale noastre să se întărească și să se dezvolte tot mai mult pentru bunăstarea popoarelor noastre".Opinia publică din România întîm- pină cu deosebit interes și simpatie vizita pe care președintele Republicii Populare Congo o face in țara noastră. Republica Socialistă România, care militează pentru dezvoltarea relațiilor politice, economice, culturale și tehnico-științifice cu toate țările lumii, pe baza principiilor independenței, suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, a- vantajului reciproc, acordă o atenție deosebită promovării relațiilor cu tinerele state independente de pe continentul african, aflate în plin proces de afirmare și dezvoltare.Cu convingerea că vizita președintelui Denis Sassou Nguesso în țara noastră va constitui o nouă contribuție la extinderea acestei colaborări. Ia intensificarea relațiilor de prietenie existente, poporul român îi întimpină pe inalții oaspeți congolezi adresîndu-le tradiționala urare de „Bun venit pe pămîntul României !“.
După cum menționează agenția A.D.N.. abordînd o serie de probleme ale situației internaționale actuale, cei doi conducători de partid și de stat au subliniat că sarcina primordială a contemporaneității este înlăturarea pericolului unui război nuclear și salvgardarea păcii. Au 1'ost abordate, totodată, aspecte legate de activitatea mișcării de nealiniere, de evoluțiile situației din Africa australă.

Noi demonstrații 
de protest împotriva 
politicii de apartheidWASHINGTON 16 (Agerpres). — în cadrul campaniei împotriva politicii de apartheid promovate de regimul rasist sud-african, la universitățile americane Berkeley și Santa Cruz, din California, au avut loc noi demonstrații de protest, relatează agenția Associated Press. Studenții, precizează sursa citată, au cerut forurilor universitare să renunțe la participarea acestor instituții la programele de cercetare ale firmelor care au investiții de capital in Republica Sud-Africană, subliniind câ asemenea investiții încurajează politica de discriminare rasială a regimului de la Pretoria.Poliția a intervenit împotriva demonstranților, operînd 247 de arestări.

Rezultatele alegerilor 
din ItaliaROMA 16 (Agerpres) — La Roma au fost date publicității rezultatele oficiale definitive ale alegerilor administrative dm 12—13 mai pentru innoirea a 15 din cele 19 consilii regionale. a 86 de administrații provinciale și a 6 562 de consilii comunale, în fața urnelor — arată agenția A.N.S.A. — au fost chemați circa 45 de milioane de cetățeni cu drept de vot. din care s-au prezentat 89,7 la sută.în alegerile regionale. Partidul De- mocrat-Creștin a obținut 35 la sută din sufragiile exprimate. Partidul Comunist Italian 30.2 la sută, iar Partidul Socialist Italian 13,3 la sută. Cele trei partide care formează, împreună cu P.D.C. și cu P.S.I., coaliția guvernamentală dețin următoarele procente : republicanii .— 4 la sută, socialist-democraticii — 3,6 la sută și liberalii — 2,2 la sută din voturile exprimate. Celelalte voturi au revenit unor partide si formațiuni mai mici.O situație asemănătoare în ce privește procentajul voturilor obținute de principalele formațiuni politice italiene s-a înregistrat și în alegerile provinciale. P.D.C. deține 33.5 la sută din sufragii. P.C.I. — 29,9 la sută, iar P.S.I. 13.7 la sută. P.R.I..P.S.D.I. și P.L.I. au obținut, in total. 11,1 la sută din voturile exprimate.Ponderea pe care o dețin principalele trei forțe politice italiene in regiuni și provincii se menține și în ceea ce privește rezultatul alegerilor pentru înnoirea consiliilor comunale, diferențele de procentaj fiind, in general. minime.în .ce privește poziția pe care o dețin comuniștii dună aceste alegeri, secretarul general al partidului. Alessandro Nata, arăta că „P.C.I. se menține pe poziția sa de forță esențială. care trebuie să fie. de asemenea. o forță de guvernămint".
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Vizita primului ministru al guvernului român, 
tovarășul Constantin Dăscălescu, in Birmania

Primire la președintele RepubliciiRANGOON 16 (Agerpres). — Corespondență de la I. Erhan :Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, a fost primit joi de președintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, U San Yu.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele . Republicii Socialiste România, primul ministru al guvernului român a transmis președintelui U San Yu un mesaj cordial, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului birmanez prieten.Totodată, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost transmisă președintelui U San Yu invitația de a efectua o vizită oficială de prietenie în țara noastră la o dată cit mai apropiată. S-a exprimat convingerea că această întîlnire la nivel înalt va da un nou impuls extinderii raporturilor româno-birmaneze pe plan politic, economic și in alte domenii de activitate, pentru consolidarea legăturilor de prietenie dintre popoarele noastre, marcind o contribuție Ia nobila cauză a destinderii, păcii, securității și cooperării în lume.Exprimînd vii mulțumiri pentru mesajul primit, președintele U San Yu a rugat să fie transmise din partea sa tovarășului Nicolae Ceaușescu cordiale urări de sănătate, fericire personală, precum și urări de progres și bunăstare poporului român.în timpul întrevederii s-a subliniat că actuala vizită a primului ministru român în Birmania constituie o expresie elocventă a dorinței celor două țări de a acționa pentru _, dezvoltarea raporturilor bilaterale in
Convorbiri oficialeRANGOON 16 (Agerpres). — Joi s-au desfășurat la Rangoon convorbirile oficiale dintre tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Mating Mating Kha, prim-ministru al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane. Cei doi prim-miniștri au subliniat că vizita constituie o expresie a dorinței celor două țări de a intensifica raporturile bilaterale, în toate domeniile de interes comun. S-a apreciat că înțelegerile la care se va ajunge vor da noi dimensiuni prieteniei tradiționale dintre popoarele noastre, bazată pe respectarea principiilor independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne, respectului și avantajului reciproc.în cadrul convorbirii s-a realizat o informare reciprocă asupra preocupărilor celor, două guverne pentru înfăptuirea programului de dezvoltare economică și socială.Examinîndu-se stadiul actual al relațiilor economice bilaterale, o atenție deosebită a fost acordată identificării căilor și modalităților de amplificare a schimburilor comerciale în concordanță cu posibilitățile de care dispun cele două economii și de inițiere a unor acțiuni de cooperare în cadrul programului de dezvoltare a Birmaniei in etapa următoare. în cadrul convorbirilor s-a apreciat că există condiții pentru extinderea conlucrării reciproc avantajoase în diverse domenii, cum ar fi industria minieră, industriile chimică, siderurgică, materialelor de construcții, transporturi, energetică și agricultură. S-a exprimat convingerea că necesitățile și

Sesiunea a XV-a a Comisiei mixte româno-finlandeze 
de comerț și cooperare economică, industrială și tehnicăHELSINKI 16 (Agerpres). — La Helsinki au avut loc lucrările sesiunii a XV-a a Comisiei mixte româno- finlandeze de comerț și cooperare economică, industrială și tehnică. A fost analizat stadiul schimburilor comerciale bilaterale și al cooperării economice și industriale dintre cele două țări.

Lucrările Comisiei Națiunilor Unite 
pentru dezarmare

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). •— La New York iși desfășoară lu
crările sesiunea Comisiei Națiunilor Unite pentru dezarmare, organism 
deliberativ din care fac parte toate statele membre ale O.N.U.Ordinea de zi a reuniunii cuprinde probleme de maximă importanță pentru incetar,^- .ursei înarmărilor și înfăptuirea uezarmării, in primul rind a dezarmării nucleare.Pe agendă se află, de asemenea, punctul inițiat de țara noastră referitor la reducerea bugetelor militare, problemă ce face obiectul unei preocupări constante a statelor, exprimată atît in dezbaterile de la O.N.U., cit și în propuneri concrete formulate de acestea pentru oprirea și reducerea cursei aberante a cheltuielilor de înarmare și folosirea fondurilor astfel economisite in scopurile pașnice ale dezvoltării.Dezbaterile generale din comisie au permis exprimarea îngrijorării profunde a statelor față de ritmul și nivelul irațional al înarmărilor și cheltuielilor militare, față de sporirea pericolului unui război nuclear, cit si formularea cererii de a se trece. fără întârziere, la măsuri hotări- te de dezarmare în primul rind de dezarmare nucleară.Delegația română a prezentat, in cadrul dezbaterilor generale, poziția și propunerile tării noastre, evidențiind amenințările grave ce planează asupra omenirii ca urmare a intensificării continue a cursei înarmărilor nucleare și necesitatea adoptării unor măsuri urgente de opriră a cursei înarmărilor și înlăturare a primejdiei unui război mondial, pentru asigurarea unei păci trainice in lume.Au fost subliniate semnificația po
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toate domeniile de activitate, îndeosebi pe plan economic. De asemenea, a fost relevat faptul că aspirațiile comune ale popoarelor român și birmanez de dezvoltare liberă, neîngrădită, de permanentă consolidare a independenței și suveranității lor naționale fără nici un amestec din exterior constituie o puternică bază pentru dezvoltarea raporturilor dintre România și Birmania.în contextul relevării marilor posibilități pe care le oferă economiile celor două țări, alîate in plină dezvoltare, au fost discutate unele modalități concrete menite să contribuie la amplificarea schimburilor comerciale, lărgirea și diversificarea- colaborării economice, reciproc avantajoase, participarea industriei românești la realizarea unor proiecte înscrise in. programele de dezvoltare economică ale Birmaniei.De ambele părți s-a afirmat dorința de a pune baze stabile, de lungă durată dezvoltării in perspectivă a raporturilor economice bilaterale.în cadrul schimburilor de păreri privind probleme de stringentă actualitate ale vieții internaționale, primul ministru al guvernului român a prezentat președintelui birmanez punctele de vedere și considerentele președintelui Nicolae Ceaușescu referitoare la căile de depășire a situației încordate existente in lume, pentru reluarea politicii de pace, destindere, independență și largă cooperare intre națiuni, pentru trecerea la măsuri ferme de oprire a cursei înarmărilor, de dezarmare, și în primul rind de dezarmare nucleară.întîlnirea s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, de stimă și deplină ințelegere reciprocă.
potențialul celor două economii asigură premise favorabile ca relațiile româno-birmaneze să cunoască o dezvoltare și diversificare pe toate planurile de interes comun. In acest context a fost evidențiată necesitatea inițierii unor acțiuni de cunoaștere profundă a realizărilor celor două popoare, prin intensificarea contactelor directe pe toate planurile: guvernamental, prin organizațiile economice, cit și prin alte instituții câre pot contribui la accelerarea conlucrării dintre România și Birmania. Tovarășul Constantin Dăscălescu a invitat o delegație economică guvernamentală birma- neză să participe la ediția din această toamnă a Tîrgului internațional de la București.Desfășurate într-o atmosferă cordială, prietenească, de înțelegere reciprocă, convorbirile au prilejuit, totodată, un schimb de păreri asupra unor, probleme actuale a'le vieții internaționale, ta încheierea convorbirilor, tovarășul Constantin Dăscălescu a adresat primului ministru birmanez invitația de a face o vizită oficială in România. Invitația a fost acceptată cu plăcere.La convorbiri au participat persoane oficiale române și birmaneze.

★în aceeași zi, tovarășul Constantin Dăscălescu a vizitat, in Rangoon, două unități constructoare de mașini din cadrul Corporației pentru industria grea. în cadrul discuției cu factori de conducere ai corporației au fost subliniate posibilitățile pe care le oferă cele două economii pentru dezvoltarea cooperării reciproc avantajoase în producție.Vizita oficială continuă.

Protocolul sesiunii prevede măsuri pentru dezvoltarea și diversificarea în continuare a schimburilor comerciale. S-au stabilit noi căi și forme de cooperare economică dintre România și Finlanda, inclusiv in domeniul cooperării în terțe țări.Delegația română a avut convorbiri la Ministerul Afacerilor Externe.

litică deosebită, cit și influența pozitivă asupra climatului politic internațional a trecerii la înfăptuirea propunerilor președintelui Nicolae Ceaușescu, cuprinse și in apelul Ilarii Adunări Naționale din 29 martie, privind încetarea pe timpul negocierilor sovieto-americâne de la Geneva a experimentării și producerii de noi armamente nucleare, a amplasării rachetelor nucleare americane cu rază medie de acțiune in Europa și, simultan, a contramăsurilor nucleare anunțate de Uniunea Sovietică, să se oprească orice acțiuni de militarizare a Spațiului cosmic.O largă audiență in cadrul reuniunii are teza președintelui țării noastre privind necesitatea intensificării acțiunilor tuturor statelor, a participării lor active la realizarea unbr acorduri de dezarmare și de eliminare a pericolului nuclear de pe planeta noastră și in Cosmos.Problema reducerii bugetelor militare este examinată într-un grup de lucru care iși desfășoară activitatea sub președinția delegației române. Grupul, deschis participării tuturor statelor, are mandatul de a definitiva principiile care să guverneze acțiunile statelor in domeniul înghețării și reducerii bugetelor militare. Aceste principii urmăresc să apropie pozițiile statelor, să armonizeze abordările existente pentru a spori încrederea și a facilita inceperea de negocieri asupra propunerilor concrete ale statelor privind înghețarea și reducerea cheltuielilor de înarmare.
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