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Înscriind o importantă contribuție 
la Întărirea conlucrării multilaterale,

■*_______________________________________________________________________________________ __________________________ •_________________________________________ __________________

RECIPROC AVANTAJOASE, DINTRE CELE DOUĂ ȚÂR!

S-a încheiat vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A SOSII, ÎMPREUNĂ împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
CU TUUARĂSA ELENA CEAUSESCU, INTR-O VIZITĂ OFICIALĂ 
DE PRIETENIE IN RiPUBLICA SOCIALISTA A UNIUNII UIHMANE
Manifestări de înaltă stimă, considerație și prețuire marchează noua etapă 

a itinerarului de pace, înțelegere, cooperare în țări ale Asiei

în Republica Populară Bangladesh

Ceremonia
sosirii

la Rangoon

început,
Uniunii

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a 
simbătă, vizita oficială de prietenie 
în Republica Socialistă a 
Birmane.

Așteptat cu interes deosebit, acest 
eveniment de cea mai mare însemnă
tate din cronica relațiilor de prietenie, 
solidaritate și cooperare ale Româ
niei cu țările continentului asiatic 
înscrise în actualul itinerar prezi
dențial a început intr-o atmosferă 
sărbătorească, dominată de alese ma
nifestări de stimă, prețuire 
profund respect pentru iluștrii 
prezentanți ai poporului român.

Asemenea manifestări, dînd 
presie unei calde ospitalități, 
inspirate de bucuria de a primi 
pămint birmanez pe șeful statului 
român, personalitate proeminentă a 
vieții politice contemporane. Opera 
președintelui Nicolae Ceaușescu, de
dicată cu neasemuită abnegație pro
pășirii României, afirmării ei dem
ne, suverane, libere și independente, 
numeroasele sale acțiuni de pace, 
înțelegere și colaborare sînt și aici 
admirate și elogiate cu respect. Ace
leași înalte aprecieri le intru* 
(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu
s-au întîlnit cu președintele San Yu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. și tovarășa 
Elena Ceaușescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, s-au întîlnit cu San 
Yu. vicepreședintele Comitetului 
Central al Partidului Programul So
cialist Birman 
tele Republicii 
Birmane.

A participat 
Ceaușescu.

(P.P.S.B.), președin- 
Socialiste a Uniunii

tovarășul Valentin '

Dineu

Erau prezenți tovarășii loan 
Totu. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul afacerilor externe, 
și Dimitrie Ancuța, viceprim-minis- 
tru al guvernului.

Au luat 
general al 
președinte 
a Uniunii 
secretar general adjunct al C.C. ai 
P.P.S.B.. secretarul Consiliului de 
Stat. Maung Maung Kha. membru 
al Comitetului Executiv Central al 
C.C. al P.P.S.B.. prim-ministru. Tun 
Tin și Kyaw Htin. membri ai Comi

parte Aye Ko. secretar 
C.C. al P.P.S.B.. vice- 
al Republicii Socialiste 
Birmane, Sein Lwin,

tetului Executiv Central al C.C. al 
P.P.S.B., viceprim-miniștri, Ye 
Gaung. membru al Comitetului Exe
cutiv Central al C.C. al P.P.S.B., mi
nistrul afacerilor externe.

într-o atmosferă de cordialitate, de 
prietenie. înțelegere și stimă reci
procă. San Yu și-a exprimat deose
bita satisfacție pentru vizita oficială 
pe care înalții soli ai poporului 
român o efectuează in Birmania, 
convingerea că intîlnirlle și convorbi
rile ce vor avea loc în aceste zile vor 
deschide, prin rezultatele lor. posibi
lități multiple de dezvoltare a rapor
turilor româno-birmaneze. atît pe

Nicolae Ceausescu

plan bilateral, cît și pe arena inter
națională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit călduros în numele său și 
al tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
invitația de a vizita Birmania. pen
tru primirea prietenească și ospita
lieră. manifestîndu-și încrederea că 
înțelegerile la care se va ajunge in 
timpul convorbirilor cu oficialitățile 
birmaneze vor da un impuls determi
nant relațiilor bilaterale pe cele mai 
diverse planuri, corespunzător do
rinței și aspirațiilor țărilor și po
poarelor noastre.

în cadrul convorbirii a avut loc un 
prim schimb de opinii privind ra
porturile româno-birmaneze și pro
movarea lor pe mai departe, precum 
și în probleme ale vieții interna
ționale.

PLECAREA DIN DHAKA
Sîmbătă. 14 martie, a luat sfirșit 

vizita oficială de prietenie efectuată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Republica Popu
lară Bangladesh, care a reliefat hotă- 
rîrea celor două țări de a extinde în 
continuare colaborarea, de a adinei 
și ridica pe un plan superior coope
rarea în diferite domenii. în folosul 
ambelor popoare, al progresului și 
bunăstării lor. Dialogul la nivel 
înalt dintre cei doi șefi de stat a 
evidențiat, totodată, dorința de a 
conlucra mai strîns pe blan interna
țional pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale. pentru promovarea destin
derii și asigurarea păcii.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa . Elena 

Ceaușescu. însoțiți de președintele 
Hussain Mohammad Ershad și de 
doamna Ershad. au părăsit, simbătă 
dimineața, reședința oficială rezer
vată înalților soli ai poporului român 
pe perioada vizitei.

La aeroportul internațional din 
Dhaka, împodobit cu drapelele de 
stat ale României și R.P. Bangladesh, 
solilor poporului român le-au fost 
rezervate calde manifestări de prie
tenie din partea locuitorilor capi
talei. înalte onoruri de stat.

Pentru a-și lua rămas bun de la 
președintele Nicolae Ceaușescu și de 
la tovarășa Elena Ceaușescu, la 
aeroport au venit vicepreședintele 
Republicii Populare Bangladesh, 
primul ministru, membri ai guver
nului. alți înalți demnitari, precum 
și șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la Dhaka.

COMUNICAT COMUN
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Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, împreună 
cu președintele Hussain Mohammad 
Ershad și doamna Ershad. primesc 
onorul gărzii militare. S-au intonat 
imnurile de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii Popu
lare Bangladesh. Cei doi șefi de stat 
au trecut .apoi în revistă garda de 
onoare.

în încheierea ceremoniei, solii po
porului român sînt salutați cu deo
sebită considerație de persoanele 
oficiale prezente pe aeroport.

La despărțire, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau un călduros rămas 
bun de la președintele Hussain 
Mohammad Ershad și de la doamna 
Ershad. cei doi șefi de stat expri- 
mîndu-și satisfacția pentru rezul
tatele fructuoase ale acestei vizite.

si a tovarășei Elena Ceausescu oferit de președintele 
San Yu si doamna San Yn

în onoarea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste a Uniunii Birmane, 
San Yu, și doamna San Yu au oferit 
un dineu oficial la Palatul Preziden
țial din Rangoon.

A participat tovarășul Valentin 
Ceaușescu.

Au luat parte tovarășii Dimitrie 
Ancuța, viceprim-ministru al guver
nului, loan Totu, ministrul afaceri
lor externe, alte persoane oficiale 
române.

Din partea birmană au participat

Toastul președintelui 
San Yu

Stimate domnule președinte
Nicolae Ceaușescu,

Doamnă Elena Ceaușescu, 
Distinși oaspeți și prieteni,
Permfteți-mi să vă adresez un cald salut de bun 

venit, dumneavoastră, domnule președinte, dumnea
voastră, doamnă Elena Ceaușescu, și tuturor distinși
lor membri ai delegației dumneavoastră.

îmi face plăcere și sintem onorați că vizitați 
Birmania în cadrul programului dumneavoastră de 
vizite de prietenie în țări din Asia. Vizita dumnea
voastră în țara noastră demonstrează stima pe care 
o acordați prieteniei dintre țările noastre.

Deși distanța ne separă, Birmania și România men
țin relații cordiale pe baza respectului reciproc și a 
prieteniei. Țările noastre au multe idealuri și aspi
rații comune. Ambele țări, se consacră construirii unei 
vieți mai bune și mai îmbelșugate pentru popoarele 
noastre și unor acțiuni în direcția păcii și securității 
internaționale. Acestea sînt preocupări comune care 
leagă țările noastre și sînt convins că ele constituie 
baza pentru întărirea relațiilor dintre țările noastre.

Domnule președinte,
Noi am urmărit întotdeauna cu interes și admirație 

eforturile creatoare ale conducerii României avînd 
ca scop asigurarea progresului social și economic al 
țării. Dorim poporului român noi succese.
(Continuare în pag. a IlI-a) 

vicepreședintele Republicii, Aye Ko, 
secretarul Consiliului de Stat, Sein 
Lwin, primul ministru, Maung 
Maung Kha, viceprim-miniștri, mi
niștri, alte persoane oficiale.

în timpul dineului, desfășurat in-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă San Yu, 
Doamnelor și domnilor,

Doresc ca, în numele meu și al tovarășei mele, să 
vă mulțumesc cordial pentru invitația de a vizita 
Birmania. pentru ospitalitatea de care ne bucurăm 
pe pămîntul Republicii Socialiste a Uniunii Birmane. 
îmj face plăcere să vă adresez, cu acest prilej, dum
neavoastră. domnule președinte, și doamnei San Yu, 
precum și întregului popor birman prieten, salutul 
nostru călduros și cele mai bune urări.

Vizita pe care o facem în Birmania constituie o 
ilustrare a cursului pozitiv al relațiilor dintre țările 
noastre, a dorinței comune de a le conferi noi 
perspective de dezvoltare. Deși România și Birmania 
sînt situate la mari distanțe geografice, există, după 
convingerea noastră, largi posibilități ca țările noastre 
să dezvolte o bună colaborare, îndeosebi pe plan 
economic, tehnic, științific, cultural," precum și pe 
plan internațional — în interesul și spre binele 
ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii între 
națiuni. Sintem convinși că în cursul vizitei vom 
ajunge la înțelegeri care să deschidă noi perspective 
colaborării și conlucrării1 româno—birmane în domenii 
tot mai largi de activitate.

Vizita în țara dumneavoastră are loc într-un 
moment cînd viața internațională continuă să fie 
deosebit de gravă și complexă, ca urmare a cursei 
înarmărilor, a menținerii și chiar agravării unor 
conflicte și stări de încordare în diferite regiuni ale 
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Încheierea vizitei oficiale de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu,

COMUNICAT COMUN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. a efectuat o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Populară Bangladesh, la invitația 
președintelui Republicii Populare 
Bangladesh, Hussain Mohammad 
Ershad, și a doamnei Raushan Er- 
shad, în perioada 12—14 martie 1987. 
Aceasta a fost prima vizită efectuată 
de un șef de stat al Republicii So
cialiste România în Republica Popu
lară Bangladesh.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
întîmpinați cu deosebită căldură, ex
presie a relațiilor de strînsă priete
nie existente între cele două țări și 
popoare.

în timpul vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a avut con
vorbiri oficiale cu președintele H.M. 
Ershad, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și deplină 
înțelegere. în timpul convorbirilor, 
cei doi președinți s-au informat re
ciproc în legătură cu dezvoltarea so- 
cial-economică a țărilor lor, au tre
cut în revistă stadiul actual și per
spectivele relațiilor dintre România 
și Bangladesh în domeniile economic, 
științific și cultural și au procedat 
la un larg schimb de vederi cu pri
vire la principalele probleme care 
confruntă lumea contemporană.

Președintele H. M. Ershad a apre
ciat in mod deosebit eforturile sus
ținute și rezultatele remarcabile ob
ținute de România, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, în 
procesul de dezvoltare social-econo- 
mică a țării. El a adresat urări de 
succes pe calea dezvoltării rapide a 
industriei, agriculturii, științei, teh
nologiei și a altor domenii de acti
vitate. Președintele R.P. Bangladesh 
a dat, de asemenea, o înaltă apre
ciere politicii externe realiste și con
structive a României puse în slujba 
cauzei păcii, dezarmării și colaborării 
internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
făcut aprecieri deosebite cu privire 
Ja eforturile neobosite și rezultatele 
obținute de Republica Populară Ban
gladesh, sub conducerea președinte
lui H.M. Ershad, pe calea consoli
dării independenței și suveranității 
naționale, a dezvoltării economice și 
sociale și a restaurării democrației 
în țară.

Președintele României a apreciat 
pozitiv politica externă constructivă 
și principială promovată de Guver
nul R.P. Bangladesh, contribuția în
semnată a acestei țări la cauza în
țelegerii și bunei vecinătăți în Asia 
de sud, precum și rolul ei activ la 
O.N.U., în cadrul mișcării de neali
niere și în alte organizații interna
ționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hussain Mohammad 
Ershad au relevat că există reale 
posibilități de extindere a colaborării 
în domeniile economic, comercial, 
cultural și tehnic între cele două 
țări și au subliniat necesitatea am
plificării și diversificării, în conti
nuare, a schimburilor comerciale și 
cooperării economice bilaterale în 
avantajul reciproc al popoarelor ce
lor două țări.

Convorbirile au evidențiat contri
buția deosebită a vizitelor la cel mai 
înalt nivel la întărirea relațiilor bi
laterale.

Cei doi președinți au căzut de acord 
să se procedeze cu regularitate la 
schimburi de vizite, atît la cel mai 
înalt nivel, cit și la alte niveluri, în 
vederea adîncirii și lărgirii rapor
turilor dintre România și Bangladesh.

în cursul convorbirilor s-a acordat 
o atenție deosebită colaborării dintre 
România șl Bangladesh în domeniile 
economic, comercial și tehnic. în 
acest context, cei doi șefi de stat au 
apreciat pozitiv contribuția adusă de 
Comisia mixtă de cooperare econo
mică și tehnică la dezvoltarea co
operării bilaterale.

Avînd în vedere potențialul și in
teresele celor două țări și pentru a 
da un nou impuls cooperării lor bi
laterale, au fost semnate următoa
rele acorduri : Acordul pe termen 
lung privind cooperarea economică, 
tehnică și științifică. Acord cu pri
vire la promovarea și garantarea re
ciprocă a investițiilor de capital, 
Acord de navigație maritimă și Con
venția pentru evitarea dublei im
puneri.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Populare Bangladesh au subliniat 
necesitatea de a se asigura, în con
tinuare, dezvoltarea schimburilor co
merciale pe baze echilibrate, precum 
și a cooperării susținute dintre cele 
două țări în diferite domenii. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele H. M. Ershad au relevat 
posibilitățile reale de dezvoltare în 

continuare a relațiilor economice bi
laterale și au convenit să se între
prindă măsuri concrete care să con
ducă la atingerea acestui țel, în con
cordanță cu potențialul și necesitățile 
economice ale celor două țări.

Președinții celor două state au 
subliniat importanța colaborării în 
domeniile învățămîntului, științei, 
culturii și sportului pentru promova
rea prieteniei și înțelegerii între cele 
două popoare, s-au pronunțat pentru 
o strînsă colaborare bilaterală în a- 
ceste domenii, în cadrul Acordului 
de colaborare culturală și științifică 
dintre România și Bangladesh.

Cei doi președinți au evidențiat 
relațiile de prietenie stabilite între 
parlamentele celor două țări și au 
convenit să se extindă, în continuare, 
contactele șl schimburile de delegații 
dintre Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România și 
Adunarea Națională a Republicii 
Populare Bangladesh.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele H. M. Ershad au proce
dat la un larg schimb de vederi cu 
privire la situația internațională ac
tuală. Cei doi președinți au reliefat 
cu satisfacție marea asemănare a 
punctelor lor de vedere cu privire 
la principalele probleme politice si 
economice mondiale, au subliniat că 
țările lor respectă cu strictețe prin
cipiile deplinei egalități în drepturi, 
independenței și suveranității națio
nale, integrității teritoriale, neames
tecului în treburile interne, nefolosi- 
rii forței și reglementării pașnice a 
diferendelor dintre state.

Cei doi președinți și-au exprimat 
adînca îngrijorare în legătură cu 
escaladarea cursei înarmărilor, aprî- 
ciind că oprirea acesteia și trecerea 
la dezarmare constituie problema fun
damentală a lumii contemporane, au 
reafirmat hotărîrea țărilor lor de a 
continua să depună eforturi stărui
toare, în colaborarea cu alte țări iu
bitoare de pace, pentru realizarea de
zarmării generale și totale, atît nu
cleare. cît și convenționale.

S-a convenit, totodată, să se acțio
neze. în colaborare cu alte state, 
pentru a se pune capăt conflictelor 
și amplificării acestora, folosirii for
ței și amenințării cu forța, ameste
cului în treburile interne, adîncirii 
crizei economice mondiale și înrău
tățirii situației țărilor în curs de dez
voltare. S-a subliniat, de asemenea, 
că trebuie să se depună toate efor
turile pentru oprirea cursului peri
culos al evenimentelor spre conflicte 
armate, pentru reluarea politicii de 
pace,' destindere, spre binele tuturor 
statelor. S-a subliniat că uriașele 
fonduri care sînt cheltuite în scopul 
producției de arme trebuie să fie fo
losite pentru dezvoltarea economică 
a țărilor în curs de dezvoltare, și 
mai ales a țărilor celor mai slab 
dezvoltate.

Președintele Republicii Populare 
Bangladesh a apreciat hotărîrea 
României de a-și reduce unilateral 
armamentele, efectivele și cheltuielile 
militare cu cinci la sută și eforturile 
sale în vederea realizării de progrese 
efective în domeniul dezarmării.

Cel doi președinți s-au pronunțat 
Împotriva continuării experiențelor 
cu arme nucleare și au adresat che
marea de a se lua măsuri corespun
zătoare pentru a se interzice astfel 
de experiențe, care conduc la creș
terea tensiunii și neîncrederii în ca
drul relațiilor internaționale actuale.

România și Bangladesh se pro
nunță cu hotărîre împotriva tuturor 
acțiunilor menite să ducă la milita
rizarea spațiului cosmic și sprijină 
ideea că spațiul cosmic trebuie să 
fie folosit de toate națiunile numai 
în scopuri pașnice.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele H.M. Ershad au exami
nat situația din Europa și au subli
niat necesitatea de a se depune e- 
forturi de către statele interesate 
pentru încheierea unui acord re
ciproc acceptabil cu privire la elimi
narea rachetelor cu rază medie de 
acțiune de pe continentul european, 
ca un prim pas pe calea eliberării 
continentului de toate armele nu
cleare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele H.M. Ershad s-au pro
nunțat în favoarea creării de zone 
ale păcii, colaborării și bunei veci
nătăți, libere de arme nucleare și 
chimice, în diferite părți ale lumii, 
prin negocieri între părțile interesate.

Cei doi președinți au relevat e- 
forturlle care se depun pentru trans
formarea Oceanului Indian într-o 
zonă a păcii, în conformitate cu re
zoluțiile pertinente ale O.N.U., au 
adresat apelul de a se trece la apli
carea rezoluțiilor O.N.U. și de a se 
convoca cît mai curînd posibil o 
conferință internațională cu privire 
la Oceanul Indian.

Cei doi președinți au subliniat 
marele pericol creat de tensiunea și 

conflictele existente în diferite părți 
ale lumii, s-au pronunțat cu toată 
fermitatea pentru încetarea tuturor 
conflictelor și pentru soluționarea 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state numai prin mijloace pașnice, 
pe calea tratativelor intre statele 
implicate.

Cei doi președinți și-au exprimat 
ferma convingere că o pace justă și 
durabilă in Orientul Mijlociu trebuie 
să se bazeze pe retragerea Israelu
lui din teritoriile ocupate în urma 
războiului din 1967, pe recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporului pa
lestinian, inclusiv a dreptului său la 
autddeterminare șl la crearea unui 
stat propriu și independent, sub con
ducerea O.E.P., pe garantarea secu
rității și independenței tuturor po
poarelor din zonă.

Cel doi șefi de stat și-au expri
mat îngrijorarea in legătură cu con
tinuarea războiului dintre Iran și 
Irak, care a cauzat pierderi mari 

•ambelor țări și periclitează pacea 
și securitatea regiunii. Ei au adre
sat Irakului și Iranului un apel de 
a pune imediat capăt ostilităților și 
de a depune toate eforturile pentru 
a se ajunge la o reglementare paș
nică, justă și onorabilă a dife
rendului.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
cu hotărîre împotriva politicii im
perialiste, colonialiste, rasiste, de 
dominație și asuprire sub orice for
mă de manifestare. Condamnînd 
ferm politica de apartheid a regimu
lui sud-african, precum și actele de 
agresiune ale acestuia față de țările 
vecine, ei au reafirmat sprijinul și 
solidaritatea deplină a guvernelor lor 
față de lupta poporului namibian, 
sub conducerea S.W.A.P.O., repre
zentantul său legitim, pentru liber
tate și independență.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
pentru reglementarea pe cale politi
că a situației din Kampuchia, în in
teresul poporului kampuchian, al tu
turor țărilor și popoarelor din zonă, 
al cauzei păcii și înțelegerii în re
giune și în întreaga lume. în acest 
cadru, s-a subliniat necesitatea rea
lizării reconcilierii naționale între 
toate forțele din Kampuchia, retra
gerii trupelor străine din această 
țară, creării condițiilor pentru ca po
porul kampuchian să hotărască a- 
supra destinelor sale, fără nici un 
amestec din afară, respectării stric
te a independenței, suveranității, in
tegrității teritoriale și a statutului 
de țară neutră și nealiniată al 
Kampuchiei.

Președinții Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Bangladesh, examinînd situația eco
nomică internațională, au subliniat 
că o cerință imperativă pentru pacea 
și securitatea popoarelor, pentru 
însuși viitorul omenirii, o constituie 
lichidarea subdezvoltării, reducerea 
decalajelor dintre țările bogate și 
cele sărace și edificarea noii ordini 
economice mondiale. Cei doi pre
ședinți au adresat apelul de a se 
relua cît mai curînd cu putință 
negocierile globale între țările dez
voltate și cele în curs de dezvolta
re, în vederea ajungerii la rezulta
te concrete, în avantajul tuturor na
țiunilor. De asemenea, s-a făcut 
apel să se treacă cît mai repede la 
aplicarea noului program de acțiu
ne cu privire la țările cel mai 
puțin dezvoltate, precum și a măsu
rilor speciale referitoare la țările în 
curs de dezvoltare cel mai serios
afectate.

Avînd în vedere că toate statele
și națiunile, mari sau mici, poartă
astăzi răspunderea pentru menține
rea păcii și civilizației umane, Româ
nia și Bangladesh se pronunță ferm 
pentru participarea tuturor statelor, 
pe baza deplinei egalități, la solu
ționarea problemelor majore care 

Telegramă de la bordul avionului

Domnului HUSSAIN MOHAMMAD ERSHAD
Președintele Republicii Populare Bangladesh

DHAKA
Părăsind teritoriul tării dumneavoastră, doresc să vă exprim încă o dată, 

în numele meu și al tovarășei mele, cele mai calde mulțumiri pentru pri
mirea și ospitalitatea de care ne-am bucurat pe toată perioada vizitei noastre 
în Republica Populară Bangladesh.

Sînt încredințat că. în spiritul convorbirilor purtate și al înțelegerilor la 
care am ajuns împreună, relațiile de prietenie și colaborare dintre România 
și Bangladesh vor cunoaște o dezvoltare continuă. în interesul și spre binele 
popoarelor țărilor noastre, al cauzei destinderii, colaborării și păcii în lume.

Folosesc acest prilej pentru ca. o dată cu salutul de rămas bun, să vă 
adresez urările noastre de sănătate și fericire personală, de progres, prospe
ritate și pace pentru poporul țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

confruntă lumea contemporană și 
pentru o contribuție mai activă a 
țărilor în curs de dezvoltare și ne
aliniate la cauza destinderii, coope
rării și păcii. •

Cei doi șefi de stat consideră că 
este necesar să se acționeze pentru 
creșterea rolului O.N.U. in relațiile 
internaționale și pentru asigurarea 
unei contribuții sporite a organiza
ției mondiale la asigurarea păcii și 
securității, la reglementarea pașnică 
a diferendelor dintre state și la dez
voltarea cooperării economice și so
ciale a statelor membre.

România și Bangladesh se pro
nunță pentru întreprinderea de ac
țiuni mai ferme de către O.N.U. în 
vederea adaptării sale la realitățile 
lumii contemporane și la aspirațiile 
de pace, progres și dezvoltare liberă 
ale tuturor națiunilor.

Cei doi șefi de stat au apreciat ro
lul pozitiv și activ al mișcării de 
nealiniere în lupta pentru indepen
dență și pace, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, pentru respectarea princi
piilor dreptului internațional în re
lațiile dintre state și pentru promo
varea păcii și colaborării. Ei și-au 
exprimat satisfacția pentru succesul 
celei de-a VIII-a Conferințe la ni
vel înalt a țărilor nealiniate de la 
Harare și au făcut apelul de a se în
tări unitatea și coeziunea țărilor nea
liniate, în vederea atingerii obiecti
vului lor de edificare a unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Cei doi președinți relevă rolul im
portant al Asociației din Asia de 
sud pentru cooperare regională 
(S.A.A.R.C.) în dezvoltarea colabo
rării statelor respective, în consoli
darea independenței economice și 
politice a acestor state, asigurarea 
progresului lor etonomico-social și 
ridicarea nivelului de trai al pro
priilor popoare, precum și in vederea 
soluționării problemelor dintre ele. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat inițiativele R. P. Bangla
desh și a împărtășit speranțele pre
ședintelui H. M. Ershad legate de
S.A.A.R.C.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele H. M. Ershad și-au ex
primat profunda satisfacție în legă
tură cu cooperarea strînsă, reciproc 
avantajoasă dintre România și Ban
gladesh pe plan internațional, s-au 
pronunțat pentru extinderea, în con
tinuare, a cooperării dintre cele două 
state la O.N.U. și în instituțiile sale 
specializate, în cadrul „Grupului 
celor 77“ și în alte forumuri In
ternationale, în vederea realizării o- 
biectivelor comune de promovare a 
păcii, securității și cooperării în 
lume.

Cei doi președinți și-au exprimat 
deplina satisfacție în legătură cu 
convorbirile avute, cu înțelegerile 
convenite și acordurile încheiate cu 
prilejul vizitei, și-au exprimat încre
derea că vizita va da un nou impuls 
extinderii relațiilor prietenești și con
solidării cooperării dintre România 
și Bangladesh.

Președintele Nicolae Ceaușescu șt 
tovarășa Elena Ceaușescu au expri
mat președintelui Hussain Moham
mad Ershad, doamnei Raushan 
Ershad și poporului din Bangladesh 
sincere mulțumiri pentru primirea 
caldă și ospitalitatea generoasă cu 
care au fost înconjurați în timpul 
vizitei.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au adre
sat președintelui Republicii Populare 
Bangladesh și doamnei Raushan 
Ershad invitația de a efectua o vizită 
oficială în România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, data vizitei ur- 
mînd a fi stabilită pe canale diplo
matice.

Dhaka, 14 martie 1987

Noi perspective pentru dezvoltarea colaborării
rodnice dintre România și Bangladesh

Caracterul fructuos al noului iti
nerar de pace. prietenie și 
cooperare al președintelui 
Nicolae Ceaușescu. • împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în țări 
ale Asiei este puternic ilustrat și de 
rezultatele celei de-a doua etape a 
vizitei — în Republica Populară Ban
gladesh, la invitația președintelui 
Hussain Mohammad Ershad. Pe 
bună dreptate se poate aprecia că, 
prin ambianța deosebit de călduroa
să în care s-a desfășurat, prin do
cumentele încheiate, prin rezultatele 
materiale și concluziile politice puse 
in evidență, vizita se înscrie, ca- un 
eveniment de adîncă semnificație în 
istoria celor două țări, marcînd o 
contribuție deosebit de importantă 
la intensificarea conlucrării lor în 
interesul reciproc, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

Primirea de care s-a bucurat înalții 
oaspeți, manifestările de profundă 
simpatie ale populației, care și-au 
găsit o vie reflectare și în întîlnirea 
cu reprezentanți ai locuitorilor ora
șului Dhaka, interesul manifestat de 
mijloacele de informare în masă au 
dat expresie sentimentelor de stimă 
și considerație ce și le nutresc cele 
două popoare, voinței conducătorildr 
lor de a ridica pe noi trepte de dez
voltare relațiile bilaterale. Si cu 
acest prilej au fost puse în lumină 
respectul de care se bucură în lume 
România socialistă. înalta conside
rație și apreciere față de prodigioa
sa personalitate a președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Deși situate la mari distanțe geo
grafice, România și Bangladesh. în 
cei aproape 15 ani de cînd au sta
bilit relații diplomatice, au dezvoltat 
raporturi mereu ascendente de co
laborare. atît pe plan bilateral, cît 
și la O.N.U. și în alte foruri inter
naționale — în^primul rînd în ca
drul „Grupului celor 77“ și al miș
cării de nealiniere. Este de aceea 
îndreptățită satisfacția pe care pre
ședinții celor două țări au expri
mat-o în legătură cu acest curs po
zitiv. concomitent cu convingerea că 
relațiilor reciproce li se vor deschi
de acum perspective și mai largi.

în acest sens. în toastul rostit la 
banchetul oficial, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „Vi
zita pe care o facem în țara dum
neavoastră constituie o expresie a 
bunelor relații de prietenie și cola
borare care s-au statornicit între ță
rile și popoarele noastre, a dorinței 
comune de a Ie dezvolta in conti
nuare, pe multiple planuri". Iar in 
continuare, șeful statului român 
sublinia : „Sînt încredințat că vizita 
și convorbirile pe care le-am început 
astăzi, înțelegerile Ia care vom 
a.junge vor da un nou impuls co
laborării și conlucrării reciproc 
avantajoase dintre țările noastre".

La rîndul său, președintele 
HUSSAIN MOHAMMAD ERSHAD 
releva : „între Bangladesh și Româ
nia există excelente relații de prie
tenie. Schimbul de vizite la nivel 
înalt și încheierea de acorduri de 
cooperare în domeniile economic, 
comercial, tehnic și cultural an con
tribuit Ia făurirea unor relații bila
terale cordiale. Totodată. țările

noastre au stabilit o colaborare strin- 
să pe plan internațional, pusă in 
slujba cauzei păcii și progresului". 

Expresie a acestui spirit de înțe
legere și prețuire reciprocă, a voin
ței comune de a extinde conlucrarea 
dintre cele două țări, dialogul Ia ni
vel înalt de la Dhaka, ale cărui re
zultate au fost sintetizate în Comu
nicatul comun dat publicității, a sta
bilit noi căi și modalități de natură 
a conferi mai multă profunzime, 
rabilitate și dinamism relațiilor 
laterale.

în acest cadru, în scopul 
. a -se da .un nou impuls 

operării bilaterale, în timpul 
zitei au fost semnate : 
dul pe termen lung 
cooperarea 
științifică.

du- 
bi-
de 

co- 
vi- 

fost semnate : Acor- 
termen lung privind 

economică, tehnică și 
T__ _____ Acord cu privire ' la
promovarea și garantarea reciprocă 
a investițiilor de capital, Acordul de 
navigație maritimă și Convenția 
pentru evitarea dublei impuneri, 
care, adăugîndu-se celor existente, 
creează o bază juridică stabilă în ve
derea dezvoltării schimburilor eco
nomice și cooperării. O contribuție 
Importantă la mai buna cunoaștere și 
apropiere între cele două țări și po
poare va aduce colaborarea în do
meniile învățămîntului, științei, cul
turii și sportului, cei doi președinți 
pronunțîndu-se pentru intensificarea 
raporturilor bilaterale și în aceste 
domenii de activitate.

Amplul tur de orizont asupra vie
ții internaționale a pus în evidență 
marea asemănare a punctelor de ve
dere cu privire la principalele pro
bleme politice și economice interna
ționale. Pornind de la faptul că pro
blema fundamentală a zilelor noastre 
o reprezintă asigurarea păcii, stăvi
lirea cursei înarmărilor, în cursul 
convorbirilor s-a subliniat; o dată 
mai mult, importanța ce o prezintă 
înfăptuirea unor măsuri concrete de 
dezarmare, intensificarea conlucră
rii tuturor forțelor și popoarelor 
pentru realizarea dezarmării, atît 
nucleare, cit și convenționale, nece
sitatea încetării oricăror experiențe 
cu armele nucleare, a opririi milita
rizării soațiulul cosmic, încheierii cît 
mai grabnice a unui acord privind 
eliminarea 
de acțiune 
ocazie s-a 
hotărîrii 
unilaterală 
telor, efectivelor și cheltuielilor mi
litare.

Este comună convingerea că în ca
drul inițiativelor destinate să pro
moveze dezarmarea, o importanță 
aparte prezintă crearea de zone 
denuclearizate în diferite părți ale 
lumii. în cursul vizitei, s-au relevat 
eforturile României pentru transfor
marea Balcanilor într-o asemenea 
zonă, ca și cele ale Bangladeshului 
pentru transformarea Oceanului In
dian intr-o zonă a păcii.

Un loc important în cadrul convor
birilor l-au ocupat. în mod firesc, 
problemele legate de pericolul deo
sebit De care îl prezintă menținerea 
în diferite părți ale lumii a nume
roase focare de tensiune și conflict, 
subliniindu-se necesitatea soluționă
rii pe cale pașnică, prin tratative, a

rachetelor cu rază medie 
în Europa. Și cu această 
dat o înaltă

României de
cu 5 la sută a armamen-

apreciere 
reducere

drepturilor inaliena- 
poporului palestinian, in- 
dreptului său de a-și înte- 
stat independent, sub con- 
O.E.P., prin garantarea

tuturor problemelor litigioase. In 
acest cadru s-a reliefat necesitatea 
realizării unei păci juste și durabile 
în Orientul Mijlociu, prin retragerea 
Israelului din teritoriile ocupate și 
recunoașterea 
bile ale 
clusiv a 
meia un 
ducerea 
securității și independenței tuturor 
popoarelor din zonă. S-a apreciat, de 
asemenea, că trebuie să se facă totul 
pentru încetarea cit mai grabnică a 
războiului dintre Iran și Irak, pen
tru reiwpțarea lagprice acțiuni mili
tare și trecerea la soluționarea pe 
cale pașnică a, problemelor dintre 
cele două țări. ,

In ce privește situația din Kam
puchia, cei doi președinți au relevat 
necesitatea reglementării acesteia pe 
cale politică, a realizării unei recon
cilieri naționale între toate forțele 
din țară, a retragerii trupelor străi
ne, creării condițiilor ca poporul 
kampuchian să hotărască singur asu
pra destinelor sale, fără nici un 
amestec din afară ; s-a subliniat, 
totodată, importanța respectării stric
te a independentei, suveranității, in
tegrității teritoriale și a statutului 
de țară neutră și nealiniată al Kam
puchiei.

Ca țări în curs de dezvoltare, 
România și Bangladesh apreciază că 
o cerință imperioasă pentru pacea și 
securitatea națiunilor, pentru însuși 
viitorul omenirii o reprezintă lichi
darea stării de subdezvoltare și edi
ficarea noii ordini economice inter
naționale. în acest scop, așa cum a 
subliniat nu o dată țara noastră, este 
necesar să se treacă Ia organizarea 
unei conferințe internaționale în ca
drul O.N.U., la care să participe cu 
drepturi egale atît țările în curs de 
dezvoltare, cît și cele dezvoltate în 
vederea realizării unor înțelegeri 
care să ducă la soluționarea grabnică 
și de ansamblu a acestei probleme.

Condamnarea fermă a politicii ra
siste și de apartheid promovate de 
regimul sud-african și reafirmarea 
solidarității cu lupta dreaptă a po
porului namibian sub conducerea 
S.W.A.P.O. pentru dobindirea inde
pendenței ; întărirea rolului tuturor 
statelor, mari sau mici, nealiniate, 
în curs de dezvoltare in rezolvarea 
marilor probleme cu care este con
fruntată omenirea ; creșterea contri
buției Organizației Națiunilor Unite 
la asigurarea păcii si securității, la 
dezvoltarea cooperării economice și 
sociale a statelor membre — sînt tot 
atîtea probleme în care pozițiile ce
lor două state s-au dovedit conver
gente, contribuind la succesul dialo
gului la nivel înalt.

Salutînd cu satisfacție rezultatele 
rodnice ale acestei noi etape a iti
nerarului de pace, prietenie și co
laborare pe pămîntul Asiei, opinia 
publică din țara noastră este în
credințată că aceste rezultate vor 
contribui la dezvoltarea și mai largă 
a colaborării multilaterale, priete
nești dintre România și Bangladesh, 
în interesul cauzei păcii, indepen
denței și înțelegerii în întreaga lume.

ZALĂU : O realizare 
tehnică deosebită

Ca urmare a unei preocupări 
susținute pentru înfăptuirea o- 
rientărilor și indicațiilor date 
de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitei de lucru efec
tuate. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în județul Sălaj. în 
luna mai anul trecut, colectivul de 
oameni al muncii de la întreprin
derea de conductori electrici emai
lați din Zalău — unitate vizitată 
— a situat în centrul preocupărilor 
sale materializarea măsurilor cu
prinse în programul de organizare 
științifică și modernizare a pro
ducției. Recent. Ia întreprinderea 
amintită au fost puse în funcțiune 
trei mașini de trefilat sîrmă ultra- 

subțire — între 20 și 40 microni — 
și două mașini pentru conductoare 
emailate din aceeași gamă dimen
sională. Precizînd că fabricarea de 
conductoare de 20—40 microni re
prezintă o premieră națională, să 
notăm, totodată, că valoarea unei 
tone de cupru crește. în procesul 
de fabricație, de circa 4 ori față 
de produsele standard realizate. 
(Eugen Teglaș).

BACĂU : Producție fizică 
peste prevederi

Acționînd cu răspundere pentru 
onorarea exemplară a sarcinilor Ia 
producția fizică șl la export în con
dițiile diminuării consumurilor ma
teriale și energetice, colectivele de 
muncă din numeroase unități eco
nomice din județul Bacău raportea

ză realizarea, peste prevederile de 
plan, a unor importante cantități de 
produse necesare economiei națio
nale. Cele mai mari sporuri s-au 
înregistrat la utilaje tehnologice 
pentru industria chimică, la cărbune, 
energie electrică pe bază de căr
bune, produse ale industriei elec
trotehnice. încălțăminte, cherestea 
și alte mărfuri industriale și bu
nuri de consum. Printr-o mai bună 
organizare a muncii și prin folosi
rea la întreaga capacitate a mași
nilor și utilajelor de care dispun, 
oamenii muncii de la întreprinde
rea de panouri electropneumatice 
Bacău, bunăoară au realizat în plus 
produse în valoare de două milioa
ne lei, iar cei de la întreprinderea 
de pielărie și încălțăminte „Parti
zanul" au livrat peste prevederi be
neficiarilor din țară și partenerilor 
de peste hotare 6 000 perechi de în

călțăminte. Succesul are la bază 
creșterea continuă a productivității 
muncii, ca urmare a aplicării cu 
fermitate a programelor de orga
nizare și modernizare a proceselor 
de producție, valorificarea superi
oară a materiilor prime, introduce
rea în fabricație a unui volum spo
rit de materiale recuperabile și re- 
folosibile, utilizarea rațională a e- 
nergiel electrice și combustibilului. 
(Gheorghe Baltă).

ORADEA : Succese 
ale constructorilor 
și energeticienilor

Eforturile lucrătorilor din cadrul 
Trustului de antrepriză generală 
pentru construcții industriale Bi
hor și „Energomontaj" București, 

ale colectivelor unor antreprize 
specializate în lucrări de înzidiri 
refractare și izolații termice apar
ținătoare Trustului de lucrări spe
ciale și izolații termice București 
s-au materializat în aceste zile în 
finalizarea unei noi capacități — 
cazanul nr. 6 la „Electrocentrale" 
Oradea. Noul obiectiv, racordat cir
cuitului productiv, va asigura 330 
tone abur pe oră. îmbunătățind ali
mentarea cu energie termică a în
treprinderilor orădene și a muni
cipiului de pe Crișul Renede. No
tabil este deopotrivă faptul că, 
esigurînd exoloatarea agregatelor 
la parametri superiori, energetl- 
cienii bihoreni au pulsat suplimen
tar în sistemul energetic național 
în perioada care a trecut de la în
ceputul anului peste 16 milioane 
kWh energie electrică. (loan Laza).

CRAIOVA : Utilaj de mare 
complexitate

Colectivul întreprinderii de uti
laj greu din Craiova a finalizat în 
aceste zile strungul special de pre
lucrat arbori cotiți fretați (care nu 
se pot executa dintr-o singură bu
cată), destinat întreprinderii de 
mașini grele București, utilaj mo
dern, de mare precizie și comple
xitate, ce constituie o reușită pre
mieră industrială pentru întreprin
derea craioveană. Noua mașină- 
unealtă, prevăzută cu comandă 
numerică de conturare, compara
bilă cu cele realizate pe plan 
mondial. poate prelucra arbori 
cotiți destinați. îndeosebi, indus
triei navale, cu diametre pînă la 
3 metri, lungimi de 15 metri și o 
greutate de 150 tone. (Nicolae 
Băbălău).

CÎMPULUNG : Cantități 
suplimentare de cărbune
Colectivul întreprinderii miniere 

din Cîmpulung a extras supli
mentar. de la înceuutul anu
lui, 9 500 tone lignit. Printre mă
surile tehnice și organizatorice 
care asigură succesul în muncă al 
minerilor cîmpulungeni se numă
ră : aplicarea de noi și eficiente 
soluții de creștere a productivi
tății muncii, menținerea la para
metri superiori a utilajelor din 
subteran și cariera Aninoasâ. în 
cadrul intreprinderii se depun în 
momentul de față eforturi energi
ce pentru darea mai devreme în 
exploatare a trei complexe me
canizate. precum și a noi filoane 
de cărbune. (Gheorghe Cirstea).
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Dineu oficial in onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu 
oferit de președintele San Yu și doamna San Yu

(Urmare din pag. I) 
tr-o ambiantă de stimă recipro
că. de cordialitate și prietenie, 
președintele San Yu și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi 
care au fost urmărite cu deosebit

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui
San Yu

(Urmare din pag. I)
lumii, a crizei economice mondia
le. care a dus la adîncirea conti
nuă a marilor decalaje dintre ță
rile sărace și cele bogate. Toate a- 
cestea sporesc pericolul unui război 
mondial ce s-gr transforma inevi
tabil intr-un război nuclear, care, 
practic, ar putea duce la distru
gerea întregii omeniri.
' în actualele împrejurări, noi 
considerăm că este tot mai nece
sar ca popoarele iubitoare de pace 
de pretutindeni să-și unească efor
turile și să conlucreze tot mai 
strîns pentru a se pune capăt 
cursului periculos spre confrunta
re si război, pentru apărarea drep
tului suprem al popoarelor, al oa
menilor — la viată, la pace, la 
existentă liberă, independentă și 
demnă.

Considerind că problema funda
mentală a epocii noastre o consti
tuie apărarea păcii și trecerea la 
dezarmare, România se pronunță 
și militează activ pentru lichi
darea. în mai multe etape, pînă .la 
sfîrșitul secolului, a întregului ar
senal nuclear și pentru reducerea 
substanțială, în această perioadă, 
a armelor conventionale.

în acest sens, țara noastră a sa
lutat și sprijină propunerile Uniu
nii Sovietice privind abordarea se
parată a problemei rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune 
din Europa. Așteptăm ca și S.U.A. 
să răspundă în mod corespunză
tor, astfel încît să se ajungă cit 
mai neîntîrziat la semnarea .unui 
acord în această problemă — ca 
un prim pas pentru eliminarea 
tuturor armelor nucleare de pe 
continent si pentru lichidarea to
tală a arsenalelor nucleare.

România se pronunță, de aseme
nea. în modul cel mai hotărît, 
pentru încheierea unui acord pri
vind oprirea experiențelor cu ar
mele nucleare, avînd în vedere 
pericolul grav pe care acestea îl 
reprezintă pentru întreaga omenire.

România militează consecvent 
pentru încetarea tuturor conflic
telor și stărilor de tensiune din 
diferite regiuni ale lumii și pentru 
soluționarea tuturor problemelor 
litigioase dintre state numai și nu
mai pe cale pașnică, prin tratative, 
pornindu-se de la interesele păcii 
și securității, de la necesitatea dez
voltării libere și independente a 
tuturor popoarelor, fără nici un 
amestec din afară.

Țara noastră consideră că una 
dintre cele mai grave probleme 
ale lumii de astăzi o constituie 
adîncirea drizei economice mon
diale. care afectează toate statele 
lumii și. îndeosebi, a dus la înrău
tățirea situației economice a țări
lor în curs de dezvoltare, la spo
rirea decalajelor dintre țările să
race și cele bogate. România se> 
pronunță și militează pentru orga
nizarea unei conferințe internațio
nale. în cadrul O.N.U.. la care să 
participe, cu drepturi egale, atît 
țările în curs de dezvoltare, cît și 
cele dezvoltate, în vederea reali

interes de cei prezenti și subliniate 
cu vii aplauze. *

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Socialiste a Uniunii Bir- 
mane.

zării unor înțelegeri corespunză
toare pentru soluționarea globală 
a problemelor subdezvoltării — in
clusiv a problemei datoriilor ex- 
terne ale țărilor în curs de dezvol
tare, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Rezolvarea justă și .durabilă a 
marilor probleme ce confruntă 
epoca noastră impune participarea 
activă, egală, la viața internațio
nală a tuturor statelor, fără deo
sebire de mărime și orîndui.re so
cială. Un rol important revine ță
rilor mici și mijlocii, țărilor în 
curs de dezvoltare, țărilor neali
niate, care constituie marea, majo
ritate a lumii și sînt nemijlocit 
interesate într-o politică de pace, 
de independență, de colaborare 
egală între națiuni.

Viața, realitățile demonstrează 
cu putere că o condiție fundamen
tală a dezvoltării normale a rela
țiilor dintre state, a afirmării po
liticii de pace și colaborare o con
stituie așezarea fermă a raportu
rilor dintre state pe baza principi
ilor deplinei egalități, respectului 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne-și avantajului reciproc, ale 
renunțării la forță și la amenința
rea cu forța. Trebuie să se respec

Toasturile au reliefat semnificația 
deosebită a vizitei întreprinse in 
Birmania de președintele României 
socialiste, personalitate de prim 
ordin a contemporaneității, militant 
prestigios pentru edificarea unei 

te pe deplin dreptul fiecărui popor 
de a-și alege liber calea dezvoltă
rii sale economice și sociale, fără 
nici un amestec din afară !

Dăm o înaltă apreciere faptului 
că între țările noastre există, in 
multe probleme ale vieții interna
ționale, puncte de vedere identice 
sau foarte apropiate, că există o 
conlucrare activă în promovarea 
păcii și colaborării.

Domnule președinte,
Avînd convingerea că vizita pe 

care o facem în țara dumneavoas
tră, convorbirile și înțelegerile la 
care vom ajunge se vor înscrie ca 
o contribuție importantă la întări
rea prieteniei și colaborării dintre 
țările și popoarele noastre, doresc 
să toastez :

— în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, și a doamnei 
San Yu ;

— pentru prietenia și colabora
rea dintre țările și popoarele 
noastre ;

— pentru progresul și prosperi
tatea poporului birman prieten ;

— pentru colaborare și pace în 
întreaga lume ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Vii aplauze). 

lumi mai drepte și mai bune, a păcii 
și respectului intre națiuni, pentru 
conlucrarea româno-birmană. atașa
mentul celor două țări față de cauza 
păcii, destinderii și securității inter
naționale.

(Urmare din pag. I)

Domnule președinte,
Birmania promovează' cu con

secvență o politică externă activă 
■și independentă. Obiectivul funda
mental al politicii noastre externe 
este îmbunătățirea relațiilor cu 
toate statele, indiferent de sis
temul economic, social sau politic, 
pe baza principiilor coexistenței 
pașnice. Considerăm că. menține
rea si consolidarea păcii și secu
rității mondiale și îmbunătățirea 
relațiilor bilaterale sînt condiții 
indispensabile pentru eforturile de 
construcție națională ale țărilor în 
curs de dezvoltare. în rîndul că
rora se află Birmania și Româ
nia.

Domnule președinte,
Vizita dumneavoastră are loc 

într-un moment cînd cursa neîn- 
frînată a înarmărilor și deteriora
rea rapidă a situației economice 
internaționale au generat și gene

In încheierea dineului, în cinstea 
înalților oaspeți români Ministerul 
Culturii a oferit un spectacol ar
tistic.

Cîntecele și dansurile birmane 
s-au bucurat de un frumos suc

rează tensiuni în relațiile interna
ționale. Față de aceasta, noi a- 
preciem că fiecare tară, mare sau 
mică, trebuie să depună eforturi 
perseverente în direcția soluțio
nării problemelor majore cu care 
este confruntată astăzi omenirea.

în zilele noastre continuă să fi
xiste conflicte în anumite părți 
ale lumii. în acest context, noi 
avem convingerea fermă că țările 
implicate trebuie să urmărească 
soluționarea pașnică a conflictelor, 
prin negocieri.

Ca și România, Birmania se pro
nunță pentru reglementarea tu
turor disputelor pe baza respectă-t 
rii dreptului fiecărei națiuni de 
a-și făuri destinul în conformitate 
cu propriile dorințe și interese, 
liberă de orice influență externă.

Domnule președinte,
Sînt fericit că vizita dumnea

voastră în Birmania, deși scurtă, 
va oferi o ocazie fericită pentru un 
schimb de vederi asupra chestiuni

ces, la sfîrșitul spectacolului ar
tiștilor fiindu-le oferit un coș 
de flori din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena .Ceaușescu.

lor de interes reciproc și a pro
blemelor internaționale.

Doresc să închei exprimînd con
vingerea că vizita dumneavoastră 
va constitui un moment de cotitură 
în relațiile dintre țările noastre și 
că ea va contribui în mod semni
ficativ la extinderea raporturilor 
bilaterale.

Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Elena Ceaușescu, 
Doamnelor și domnilor,
Vă rog să toastați împreună cu 

mine :
— pentru poporul român și pen

tru prosperitatea Republicii So
cialiste România ;

— pentru prietenia trainică din
tre popoarele român și birmanez ;

— în sănătatea și fericirea 
domnului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și a doamnei Elena 
Ceaușescu ;

— în sănătatea și fericirea dis
tinșilor noștri oaspeți și prieteni 
prezenți aici în această seară ! 
(Vii aplauze).

Ceremonia 
sosirii 

la Rangoon 
(Urmare din pag. I)
nește activitatea politică șî științi
fică a tovarășei Elena Ceaușescu.

Ceremonia întîmpinării înalților 
soli s-a desfășurat într-un cadru 
f’es'țiv, Dtapblele român'ești șl bijr^- 
maheze arborate pe aeroport, urarea 
„Bun , venit Excelenței Sale 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
doamnei Elena Ceaușescu !“, onoru
rile de stat și salutul de bun venit 
adresat de gazde redau bucuria și 
prietenia de a primi oaspeți de mare 
prestigiu.

Ora 10,30. Aeronava prezidențială 
aterizează pe aeroportul internațio
nal Mingaladon din Rangoon.
.Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu și tovarășul 
Valentin Ceaușescu sînt salutați la 
scara avionului cu deosebită căldură 
și cordialitate de președintele Repu
blicii Socialiste a Uniunii Birmane, 
San Yu, și de doamna San Yu. Este 
un moment de profundă satisfacție 
care marchează auspiciile favora
bile de desfășurare a dialogului la 
cel mâi înalt nivel dintre România 
și Birmania, țări hotărîte să promo
veze raporturi de largă cooperare, 
să contribuie activ la afirmarea pe 
arena internațională a păcii și înțe
legerii, a destinderii și securității.

Distinșii oaspeți sînt salutați apoi 
cu căldură deosebită de vicepre
ședintele Republicii, Aye Ko, îm
preună cu soția, secretarul Consiliu
lui de Stat, Sein Lwin, cu soția, pri- 
mul-ministru, Maung Maung Kha, 
președintele Consiliului Justiției 
Populare, Tin Aung Hein, de mem
bri ai guvernului.

Președintele României este invitat 
de președintele Birmaniei pe po
diumul special amenajat. în timp ce 
se intonează imnurile de stat ale ce
lor două țări sînt trase in semn de 
salut 21 de salve de artilerie.

în continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu, însoțit de pre
ședintele San Yu, trece în revistă 
garda de onoare.

După ceremonia organizată în cin
stea înalților soli ai României socia
liste — ceremonie marcată și de sa
luturile călduroase, spontane, emo
ționante ale tinerilor aflați pe te
rasa aerogării și care scandau urări 
de bun venit — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, cu cele
lalte persoane oficiale române pă
răsesc aeroportul. Coloana oficială 
străbate apoi străzile principale ale 
orașului Rangoon, împodobit sărbă
torește, care trăiește intens clipele 
unui eveniment memorabil.

Mii de locuitori ai capitalei bir- 
maneze, din întreprinderi și instituții, 
tineri și vîrstnici, flutură cu priete
nie și căldură stegulețe românești și 
birmaneze, scandînd „Trăiască oas
peții dragi Nicolae Ceaușescu șl 
Elena Ceaușescu !“, „Să se întăreas
că mereu prietenia româno-birma- 
neză !“, „Bun venit înalților soli al 
poporului român

La reședința oficială, în salonul de 
onoare, președintele Republicii So
cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu tovarășul 
Valentin Ceaușescu, se întrețin cor
dial cu președintele San Yu șl 
doamna San Yu, într-o atmosferă 
marcată de satisfacția întîlniril pa 
pămînt birmanez.
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Tinerețea revoluționară 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 

-înalt, suprem exemplu de slujire 
devotată a cauzei partidului

de ani de la crearea 
Uniunii Tinerelului 

Comunist
Făurirea, în martie 1922, a Uniunii 

Tineretului Comunist — rezultat ai 
unui complex proces de dezvoltare 
istorică — a reprezentat un moment 
crucial în istoria mișcării revoluțio
nare de tineret din țara noastră, care 
a înrîurit decisiv evoluția gîndirii și 
practicii politice a tineretului revo
luționar. U.T.C. s-a situat cu con
secvență, din primele momente ale 
existenței sale, în fruntea mișcării 
revoluționare și democratice de ti
neret din țara noastră, eroismul, 
combativitatea revoluționară și pa
triotismul înflăcărat fiind virtuți do
vedite cu prisosință în întreaga sa 
activitate și luptă.

In cei 65 de ani de glorioasă exis
tență și luptă revoluționară, în rîn- 
durile Uniunii Tineretului Comunist 
s-au format, s-au călit și maturizat 
nenumărate cadre de militanți co
muniști, profund devotați cauzei po
porului și partidului, cauzei socialis
mului. care au îmbogățit patrimo
niul experienței revoluționare cu 
exemplare fapte. Modelul cel mai 
strălucit îl constituie însăși tinerețea 
revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prezența sa re
marcabilă încă de la o vîrstă tînără 
în rîndul dintîi al mișcării muncito
rești revoluționare, în șuvoiul căreia 
a adus o energie și putere de muncă 
clocotitoare, o impresionantă capaci
tate organizatorică, profunzime și 
maturitate în gîndire. dîrzenie și pil
duitoare conduită revoluționară, pa
triotism înflăcărat și devotament 
fată de cauza clasei muncitoare și a 
partidului comunist, față de intere
sele și aspirațiile fundamentale ale 
poporului român.

Intrat la o fragedă vîrstă în viitoa
rea luptei revoluționare a partidului 
comunist, tînărul militant comunist 
Nicolae Ceaușescu a acționat ener
gic, cu uriașă forță mobilizatoare — 
din însărcinarea partidului comunist 
— în conducerea Comitetului Natio
nal Antifascist și. deopotrivă, a Co
mitetului Național Antifascist al Ti
neretului pentru atragerea pe făga
șul unic al mișcării antifasciste a 
unor importante forțe sociale și po
litice — în special a tinerei genera
ții — pentru dinamizarea și antre
narea acestora la manifestări de 
masă împotriva fascismului, pentru 
apărarea democrației, a independen
tei și suveranității naționale a 
României.

Neobosita activitate revoluționară a 
tînărului comunist Nicolae Ceaușescu 
nu a trecut neobservată de organele 
represive ale regimului burghez, în 
ale căror rapoarte figura ca „peri
culos agitator comunist". A fost re
ținut de poliție în mai multe rîn- 
duri, iar în urma arestării din 23 no
iembrie 1933 i s-a întocmit dosar de 
trimitere în judecată. Aceste prime 
contacte cu duritatea aparatului re
presiv l-au îndîrjit și mai mult, i-au 
întărit convingerea în justețea idea
lului pe care îl îmbrățișase cu entu
ziasm și pentru care va lupta cu 
neasemuită dăruire. In iunie 1934 se 
află la Craiova în fruntea unei de
legații de tineri comuniști pentru a 
exprima, în numele unor largi cate
gorii sociale, solidaritatea față de 
conducătorii luptelor muncitorești 
din iarna anului 1933, implicați în 
procesul judecat de Consiliul de 
Război al Corpului I Armată din lo
calitate. Este din nou arestat, iar in 
timpul interogatoriului luat la Par
chetul Tribunalului Dolj tînărul 
comunist Nicolae Ceaușescu a afir
mat cu demnitate și curaj că a 
venit la Craiova, din proprie iniția
tivă, pentru a face în proces decla
rații favorabile acuzaților, cerînd 
stingerea procesului și eliberarea lor.

Experiența pe care o dobîndise, 
calitățile moral-politice de excepție, 
probate în numeroase acțiuni revo
luționare organizate și desfășurate 
de partidul comunist, au fost tot atî- 
tea argumente care au determinat 
conducerea P.C.R. să-i încredințeze, 
in toamna anului 1935, sarcina de 
mare răspundere de secretar al Co
mitetului regional Prahova al Uniu
nii Tineretului Comunist.

Numirea tînărului militant comu
nist Nicolae Ceaușescu în această

ce mai bine, 
și cu o efl-

A munci din ce în 
la un nivel calitativ . 
ciență mereu mai înaltă este o pe- 
rință, o lege fundamentală, dacă 
se poate spune așa, a muncii fie
cărei organizații de partid, a fie
cărui comunist. Această trăsătură 
specifică stilului de muncă revo
luționar izvorăște din însuși Pro
gramul partidului, din țelurile și 
obiectivele stabilite de Congresul 
al XIII-lea, din toate planurile și 
programele noastre privind proce
sul de transformare a patriei, de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare spre 
comunism. înfăptuirea acestora, 
dezvoltarea continuă a economiei 
naționale impun perfecționarea 
neîntreruptă a întregii activități. 
Aceasta este, de altfel, esența în- 
flăcăratului îndemn pe care secre
tarul general al partidului îl adre
sează in permanență tuturor orga
nelor și organizațiilor de partid, 
fiecărui comunist — de a munci 
din ce în ce mai bine, de a va
lorifica în mod superior condițiile 
existente, experiența acumulată, de 
a depăși stările de lucruri negati
ve, lipsurile, cu alte cuvinte, de a 
ridica întreaga muncă și activitate 
— materială și spirituală — Ia un 
nivel tot mai înalt de calitate și 
eficientă.

„Urez noului comitet de partid 
ales — spunea în cuvîntul său un 
participant la conferința de partid 
pentru dare de seamă și alegeri 
dintr-o secție a unei importante 
întreprinderi brașovene — să mun
cească Ia fel de bine ca și vechiul 
comitet de partid". „Ne angajăm 

arăta secretarul comitetului de 

funcție se înscria în orientarea ge
nerală a partidului de întărire a ac
tivului său cu cadre muncitorești, 
călite în aspre bătălii de clasă, capa
bile să-i transpună în practică linia 
politică patriotică. Sarcina ce i-a 
fost încredințată, tînărul militant 
comunist Nicolae Ceaușescu a înde
plinit-o printr-o susținută și rodnică 
activitate politică și organizatorică 
consacrată consolidării Regionalei 
Prahova a U.T.C. și extinderii posi
bilităților sale de manifestare legală, 
promovării în rîndul tinerei genera
ții a liniei politice patriotice a parti
dului. In timpul acestei vaste acțiuni 
este arestat, in ianuarie 1936. în co
muna Ulmi din județul Dîmbovița 
și implicat — alături de alți tineri 
luptători comuniști și antifasciști — 
în procesul desfășurat intre 27 mai- 
5 iunie 1936 în fața Consiliului de 
Război al Corpului V Armată din 
Brașov, in cursul căruia s-a ilustrat 
printr-o vibrantă lecție de curaj

Lucrare de Cornelia lonescu

șl demnitate comunistă, de solidari
tate revoluționară și patriotism fier
binte. Strădania completului militar 
de judecată de a pronunța împotriva 
lui condamnarea cea mai grea (doi 
ani și jumătate închisoare, plata 
unei împovărătoare amenzi și „un 
an interdicție de a părăsi domiciliul 
părintesc" după executarea sentin
ței), de a-i îngreuna situația prin 
neluarea în considerare a celor 143 
de zile de arest preventiv demon
stra, o dată în plus, intențiile auto
rităților de a-1 îndepărta pe o pe
rioadă cit mai mare din mișcarea 
muncitorească revoluționară.

Anii petrecuți între zidurile Dof- 
tanei nu i-au putut fringe voința de 
acțiune, nu l-au putut abate de la 
drumul revoluționar pe care se an
gajase de la cea mai fragedă vîrstă. 
Eliberat din închisoare. în decem
brie 1938. oțelit și cu experiența de 
luptă îmbogățită, s-a avîntat din nou, 
cu același entuziasm și spirit de sa
crificiu, în clocotul luptei revoluțio
nare, îndeplinind sarcini de tot mai 
mare răspundere în îndrumarea ac
tivității organizațiilor profesionale 
muncitorești si a celor revoluționare 
de tineret, precum și în mișcarea 
antifascistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
contribuit in mod decisiv, împreună 
cu tînăra comunistă Elena Petrescu 
(Ceaușescu), la intensificarea acti
vității politice și cultural-educative 
a tineretului comunist în cadrul 
breslelor muncitorești, a participat 
activ, mereu în primele rînduri. la 
acțiunile revoluționare desfășurate 
de partidul comunist in cursul anu
lui 1939 împotriva fascismului și răz
boiului, pentru salvgardarea demo
crației, pentru apărarea independen
tei și suveranității naționale a Româ
niei, a integrității sa’e teritoriale, 
grav periclitată de politica agresivă 
a statelor fasciste și revizioniste.

mai bine - cerință Mmenială a progresului
partid nou ales — să muncim la fel 
de bine ca și vechiul comitet de 
partid".

Ce semnificație au îndemnurile 
și angajamentele de a munci in 
viitor la fel cum s-a muncit in 
urmă cu șase luni, cu un an sau 
cu doi ani și jumătate ? Chiar dacă 
în munca vechiului organ de partid 
au existat lucruri bune — și au 
existat, desigur — chiar dacă a 
fost acumulată o anumită expe

însemnări pe marginea unor adunări și conferee pen
tru dări de seamă și alegeri în organizație de partid

riență — și au existat anumite me
tode, anumite practici valoroase — 
a-ți propune totuși din capul locu
lui să muncești în viitor la același 
nivel înseamnă a-ți propune cu 
bună știință să bați pasul pe loc. 
Penttu că acea activitate bună a 
fost bună pentru perioada respec
tivă. Acum trebuie atinse alte 
obiective, mai înalte, mai impor
tante.

„Expresii de rutină" — se poate 
replica. Dar cel mai adesea ele nu 
sint... un tic verbal, un „stas de 
ședință", ci numesc chiar rutina din 
gindire. din atitudine. Chiar în ca
drul dezbaterilor conferinței res
pective multi vorbitori s-au referit 
la numeroase neajunsuri existente 
în cadrul secției si. deci, inclusiv 
în munca vechiului comitet de 
partid. Se face încă puțin pentru 
perfecționarea organizării și mo
dernizarea producției, pentru creș

Mărturii grăitoare sînt, în acest sens, 
contribuția hotărîtoare a militantu
lui comunist Nicolae Ceaușescu la 
organizarea și desfășurarea uneia 
dintre cele mai mari și mai răsună
toare demonstrații muncitorești din 
acea epocă plină de amenințări și 
pericole — manifestația patriotică, 
antifascistă, antirăzboinică si antire- 
vizionistă de la 1 Mai 1939 — pre
cum și sarcina de mare răspundere 
încredințată de partidul comunist, 
îndeplinită în spiritul viu al datoriei 
revoluționare, în vederea reorgani
zării Uniunii Tineretului Comunist.

Munca pentru refacerea Uniunii 
Tineretului Comunist a fost puternic 
înrîurită de activitatea remar
cabilă a militantului comunist 
Nicolae Ceaușescu, de personalitatea 
și inepuizabila sa energie revoluțio
nară. care au imprimat întregului 
proces de reorganizare un pronunțat 
spirit responsabil, de slujire devota
tă a idealurilor revoluționare ale

partidului comunist. In fruntea co
misiei din București și, in același 
timp, membru în Comisia Centrală 
la nivel național de reorganiza
re a U.'Î'.C.. militantul comunist 
Nicolae Ceaușescu a mers în fabrici 
și întreprinderi, a analizat activita
tea comisiilor U.T.C. pe sectoare, in- 
dicînd direcțiile principale de acțiu
ne revoluționară, a străbătut neobo
sit țara pentru a promova linia poli
tică a partidului comunist.

Dînd o inaltă apreciere activității 
revoluționare, calităților moral-poli
tice de excepție ale militantului co
munist Nicolae Ceaușescu. Conferin
ța națională a Uniunii Tineretului 
Comunist, de la București, din de
cembrie 1939. l-a ales în Secretaria
tul C.C. al U.T.C.. contribuind in 
mod hotăritor la amplificarea activi
tății partidului comunist în rîndurile 
tineretului, la asigurarea unității sale 
de acțiune în lupta împotriva fascis
mului și războiului, pentru apărarea 
independenței și suveranității pa
triei. a integrității sale teritoriale.

întemnițat la Jilava. în august 1940 
— in urma arestării survenite la 29 
iulie 1940. în timp ce pregătea o ac
țiune antirăzboinică a tineretului din 
Capitală, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a implicat cu întreaga ființă în 
mișcarea de rezistență a militanților 
comuniști și antifasciști închiși aici, 
afirmîndu-se din nou printr-o asi
duă muncă politică consacrată dez
voltării activității organizației de 
partid din închisoare, lărgirii cor^ac- 
telor și a legăturilor cu mișcarea 
muncitorească și antifascistă din a- 
fară. Activitate ce o va continua cu 
aceeași energie si în lagărul de con
centrare de la Tîrgu Jiu — unde a 
fost internat. în 1943, alături de alți 
luptători comuniști și antifasciști — 
perioada de detenție în lagăr con- 
turînd și mai pregnant personalita
tea de excepție a militantului comu

terea permanentă a calității produ
selor, a productivității muncii, pen
tru perfecționarea pregătirii profe
sionale a întregului personal, pen
tru sporirea continuă a eficienței 
întregii activități. Or, a recunoaște 
aceste neajunsuri și a-ți propune 
să muncești în continuare la fel ca 
șl pină acum este sinonim cu iner
ția, cu plafonarea stării de spirit, 
atitudini contrare exigențelor, pro
cesului perfecționării și progresu

lui ce nu se încheie niciodată. Noi
lor sarcini, noilor teluri trebuie să 
le corespundă noi metode, noi prac
tici. noi eforturi de gindire și' ini
țiative care să ridice spiritul de 
angajare revoluționară al fiecărui 
comunist, al tuturor oamenilor 
muncii la noi cote calitative în 
bătălia pentru progres.

Economia noastră trăiește în pre
zent momentul decisiv al moderni
zării. al perfecționării organizării, 
al așezării întregii activități pe te
meliile competitivității și ale efi
cientei. Iar în această uriașă și re
voluționară bătălie pentru progres, 
în acest vast efort general pentru 
perfecționarea societății noastre, 
nucleul de forță și acțiune trebuie 
să-l reprezinte, așa cum arăta 
secretarul general al partidului, 
organele și organizațiile de partid, 
comuniștii. Pentru fiecare organi
zație de partid, pentru fiecare co

nist Nicolae Ceaușescu, trăsăturile 
sale moral-politice care îl impusese
ră drept unul dintre militanții de 
bază ai partidului comunist. In con
ducerea organizației de partid din 
lagăr, a desfășurat aceeași neobosită 
și tenace activitate politică în rîndul 
comuniștilor și antifasciștilor inter
nați, a acționat — alături de alte 
cadre de bază ale partidului — pen
tru stabilirea unor puncte de 
legătură, a unei colaborări efective 
între conducerea partidului și mili
tanții închiși în lagăr în vederea 
pregătirii actului de la 23 August 
1944.

Abnegația și devotamentul nemăr
ginite față de interesele majore ale 
patriei, poporului și partidului, ener
gia clocotitoare și gîndirea matură, 
clarvăzătoare, patriotismul ardent — 
trăsături afirmate cu strălucire incă 
de la începutul activității sale revo
luționare — au fost corrtinuu dezvol
tate și valorificate superior in anii 
ce au urmat declanșării revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă. atunci 
cind țara a pășit pe noul făgaș al 
dezvoltării libere și independente.

Noul ev istoric al țării îl va găsi 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
fruntea Uniunii Tineretului Comu
nist. sarcină de mare răspundere în
credințată de partidul comunist pe 
care o va îndeplini in chip strălucit, 
în același spirit de dăruire și res
ponsabilitate comunistă, animat de 
convingerea fermă că tineretul re
prezintă o puternică forță socială, 
viitorul însuși al țării. Bogata ex
periență dobîndită în organizarea și 
desfășurarea luptei revoluționare 
din anii ilegalității, capacitatea or
ganizatorică. dinamismul si fermita
tea în decizii, uriașa forță de înrîu- 
rire și de mobilizare a maselor și-au 
găsit un cîmp larg de manifestare și 
afirmare în antrenarea tinerei genera
ții la lupta pentru eliberarea României 
de sub ocupația hitleristo-horthystă, 
iar, apoi, dincolo de hotarele țării, a 
Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, 
la marea bătălie a forțelor democra
te, condusă de comuniști, pentru cu
cerirea puterii politice și instaurarea 
primului guvern revoluționar demo
cratic din istoria patriei, pentru în
făptuirea unor profunde prefaceri 
înnoitoare în societatea românească.

în anii edificării socialiste a pa
triei, cu deosebire în epoca inaugu
rată de Congresul al IX-lea al parti
dului din iulie 1965 — epocă intrată 
în conștiințe drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" — s-a desfășurat 
o vastă și susținută muncă politică 
și organizatorică pentru reevaluarea, 
pe baze științifice, a întregii activi
tăți desfășurate de tînăra generație, 
de organele și organizațiile sale. 
AJes, prin voința unanimă a comu
niștilor, prin vrerea întregului po
por. la cîrma destinelor partidului și 
ale țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a preocupat cu neabătută consec
vență de punerea în valoare a uria
șelor resurse de energie ale tine
retului, de asigurarea unor condiții 
optime și posibilități neîngrădite 
pentru afirmarea personalității lui. 
pentru împlinirea aspirațiilor celot 
mai cutezătoare. S-a cristalizat, ast
fel. o nouă concepție privind rolul și 
locul tineretului în dinamica proce
sului istoric, în ansamblul devenirii 
românești pe coordonatele socialis
mului și comunismului, magistral 
concretizată în Programul partidului 
în ideea conform căreia tineretul re*- 
prezintă o puternică forță socială, 
viitorul însuși al națiunii noastre 
socialiste.

Iar tineretul României socialiste 
răspunde încrederii cu care a fost 
învestit de partidul nostru, de secre
tarul său general prin cea mai de
plină angajare revoluționară și pa
triotică, generată de hotărîrile Con
gresului al XIII-lea al partidului, la 
înfăptuirea cărora este chemat să 
participe cu mintea, cu brațul, cu 
entuziasmul lui cutezător. Este le- 
gămîntul de faptă, de ideal prin care 
tînăra generație și-a definit și își 
definește idealurile de progres și 
bunăstare, de libertate și indepen
dență națională, de prietenie și cola
borare cu toate popoarele lumii care 
au animat dintotdeauna lupta parti
dului nostru comunist ; este senti
mentul tonic al implicării sale ple
nare în opera de edificare a propriu
lui viitor, pașnic și prosper, avind 
permanent ca pilduitor și insufleți- 
tor exemplu atît gîndul și fap
ta contemporană ale secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cît și imaginea 
tinereții sale revoluționare.
Dr. Constantin PETCULESCU

munist a fi la înălțimea misiunii 
și îndatoririlor sale, în pas cu exi
gențele actuale ale bătăliei pentru 
înfăptuirea obiectivelor partidului, 
ale luptei pentru progres, în
seamnă în primul rînd a-și pro
pune și a munci mereu și mereu 
mai bine. Dar, în primul rînd, în
seamnă statornicirea acelui climat 
in care să nu-și găsească loc iner
ția și rutina. Pentru că numai în
tronarea unui asemenea climat de 
muncă și activitate in fiecare or
ganizație de partid, un climat 
propice perfecționării continue a 
stilului și metodelor de muncă, 
evaluării critice și autocritice a 
drumului parcurs, poate asigura o 
muncă de calitate superioară, obți
nerea unor rezultate mereu mai 
bune.

înțelegînd că, așa cum arăta 
secretarul general al partidului, a 
fi revoluționar înseamnă a lupta 
împotriva a tot ce este vechi, a 
promova energic noul, oamenii 
muncii își tac din aceasta deviza 
de muncă și acțiune în actualul 
cincinal al creșterii economice 
intensive, al calități) ridicate 
în toate domeniile. Pentru că 
numai pe această bază se pot 
înfăptui programele noastre de 
dezvoltare, pentru că numai așa pot 
prinde contururile faptei preve
derile celui de-al 8-lea plan cin
cinal, se pot împlini marile obiec
tive stabilite de Congresul al 
XIII-lea privind înaintarea Româ
niei pe treptele cele mai înalte ale 
progresului și civilizației.

Al. PINTEA

PLANUL ÎNDEPLINIT INTEGRAL,
LA TOȚI INDICATORII!

întreprinderea „Metalotehnica" din 
Tîrgu Mureș — unitate considerată 
ca fiind mecanicul-șef al industriei 
constructoare de mașini textile — 
realizează și in acest an o gamă 
largă de produse deosebit de solici
tate atît de economia națională, cit 
și la export. Mașinile și utilajele 
pentru industria ușoară (care dețin 
ponderea în totalul producției-marfă 
a unității), piesele de schimb, cele 
turnate din oțel și autoutilările for
mează profilul de bază al întreprin
derii. în plus, unitatea realizează o 
serie de utilaje nenominalizate prin 
plan, cum sînt instalațiile de nitru- 
rare în plasmă, produs unicat pe 
economie, diverse mașini-unelte, 
aparataj electric pentru mașini de 
cusut și diverse colaborări, care re
prezintă lunar circa 10—15 la sută 
din producția unității.

Am făcut toate aceste precizări 
pentru a eviden
ția o dată mai 
mult importanța 
realizării ritmice, 
integrale a planu
lui la producția 
fizică. Iar ca o 
dovadă că produ
sele întreprinderii 
sînt deosebit de 
solicitate de bene
ficiarii interni și 
partenerii externi 
(planul la export 
pe acest an pre
vede o creștere 
de 69 la sută față 
de anul trecut), 
să mai notăm că 
în prezent s-au a- 
sigurat contracte 
pentru toate ca
pacitățile de producție. Ba, în une
le cazuri — cum se prezintă lu
crurile la atelierul de greifere pen
tru mașinile de cusut, mult so
licitate în țară și la export — ce
rerile sînt chiar mai mari decît ca
pacitățile disponibile. In această si
tuație, cum se acționează pentru în
deplinirea în cît mai bune condiții 
a planului la producția fizică ?

— Deși am întîmpinat o serie de 
greutăți în aprovizionarea cu unele 
materiale, ne spune ing. loan Lungu, 
șeful serviciului plan, în perioada 
care a trecut de la începutul anului 
graficele de lucru au fost în general 
respectate. Totuși, sarcinile la pro- 
ducția-marfă nu au fost realizate cu 
cîteva milioane de lei deoarece unele 
utilaje contractate și executate nu 
sint nominalizate prin plan.

Dat fiind faptul că în acest an în
treprinderea urmează să realizeze 
numai pe seama modernizării o creș
tere a producției-marfă în valoare 
de 86,4 milioane lei și un spor de 
59 milioane lei la beneficii, în para
lel cu lansarea în fabricație, în timp 
util, a unor produse noi, de mare 
tehnicitate, accentul a fost pus pe 
asimilarea unor tehnici de prelucrare 
superioare, care să ducă nu numai 
Ia creșterea accentuată i productivii 
tății muncii, ci și la diminuarea con
sumurilor materiale și energetice, la 
reducerea costurilor de producție.

— Pentru a ne putea îndeplini 
obiectivele propuse și a încheia acesț 
prim trimestru al anului cir un 
bilanț cît mai rodnic — precizează 
ing. loan Bogdan, director tehnic al 
întreprinderii — încă din prima lună 
a anului au fost omologate prototi
purile a trei noi utilaje. Este vorba 
de mașina de tricotat JAR-203, cu 
comandă electronică și de două noi

Tona de aluminiu - cu mai puțină energie electrică
întreprinderea de aluminiu Slatina 

este unul din cei mai mari consuma
tori de energie electrică din țara 
noastră. Electroliza necesită un mare 
consum de energie electrică, fără de 
care procesul de transformare a alu
minei în aluminiu nu poate avea loc.

Ce se întreprinde pentru ca acest 
consum de energie electrică să se 
încadreze in limite raționale, să fie 
cît mai mic ? Ne răspunde ing. Ale
xandru Orzață, directorul întreprin
derii de aluminiu Slatina :

— Pe plan mondial, consumul de 
energie electrică se situează între 
14 000 și 17 000 kWh pe tona de alu
miniu. La Slatina, primele șarje de 
aluminiu s-au obținut cu un consum 
de 17 631 kWh pe tonă, în 1965. De 
atunci, concomitent cu multe alte 
probleme legate de creșterea capaci
tăților de producție, sporirea necon
tenită a calității ș.a., reducerea con
sumului tehnologic de energie elec
trică a constituit pentru noi una 
dintre cele mai importante preocu
pări. Ca urmare a măsurilor luate, 
s-a înregistrat o scădere constantă a 
consumului de energie electrică. 
Putem spune că, de cîtva timp, con
sumul realizat de noi este compa
rabil cu al celor mai buni producă
tori din lume. Practic, am ajuns în 
anul 1986 la un consum de 14 426 kWh 
energie electrică pe tona de alumi
niu. Desigur însă că lupta pentru 
reducerea consumului energetic con
tinuă.

In primul rînd, să remarcăm în 
acest sens deosebita atenție care se 
acordă pregătirii profesionale a oa
menilor și ridicării calificării tuturor 
lucrătorilor, de la electrometalurgiști 
pînă la cadrele de conducere din 
întreprindere. Se poate aprecia că 
întreprinderea de aluminiu a fost 
prima mare școală muncitorească din 
județul Olt. Astăzi, întreprinderea se 
mîndrește cu un colectiv puternic, 
disciplinat și receptiv la introduce
rea și promovarea noului. Calități 
dobindite treptat, în timp, care s-au 
reflectat, nemijlocit în activitatea 
productivă, implicit în supravegherea 
tot mai competentă a celulelor de 
electroliză, în intervențiile prompte 
pentru a înlătura și preveni risipa 
de energie electrică. Alimentarea 
optimă cu alumină, întreruperea 
operativă a efectelor anodice, ajus
tarea fidelă a distanței anod-catod, 
menținerea unei mase electrolitice 
optime, extracția lichidului incan
descent în momentul de randament 
maxim — iată doar cîteva din „sec
vențele" stăpinite cu pricepere tot 
mai mare de făurarii din cetatea 
„aurului alb" românesc, unde purita
tea acestuia tinde către absolut, din 
moment ce ajunge la 99,99 la sută (la 
cerere. cu tehnologii speciale de 
rafinare, producția curentă, pentru 
piață, avînd ca barem minim de 99,5 
la sută puritate).

Funcționarea utilajelor cu o fiabi
litate din ce în ce mai mare a fost, 
de asemenea, urmărită și perfecționa
tă. aceasta avînd o legătură nemijlo
cită cu consumul de energie. O mare 
atenție este acordată îmbunătățirii 
calității anozilor, acționîndu-se pen
tru optimizarea, în fabrica proprie 
de anozi, a formulei compoziționale, 

tipuri de mașini de cusut lanț. Tot
odată, trecerea operativă de la fa
bricarea mașinilor simple la mași
nile agregat de cusut și surfilat după 
contur, a mașinilor agregat pentru 
cusături lungi etc. va asigura atît 
creșterea productivității muncii la 
beneficiari, cît și a exportului.

Trecînd prin cîțeva din secțiile cu 
q mare pondere în realizarea pro
ducției-marfă, in special pentru ex
port, facem o primă constatare : mă
surile luate pentru sporirea produc
ției au vizat, cu precădere, utilizarea 
intensivă a spațiilor și grăbirea rit
mului de execuție la unele faze teh
nologice. Bunăoară, în atelierul de 
greifere, unde planul de producție 
este mai mare decît capacitatea ac
tuală de execuție, se vor monta cîte
va noi instalații realizate prin auto- 
utilare.

în efortul de a găsi noi soluții și 

PRODUCȚIA FIZICĂ
- realizată eu consumuri 

materiale reduse
La întreprinderea „Metalotehnica” 

din Tîrgu Mureș

posibilități de creștere a productivi
tății muncii, de diminuare a consu
murilor materiale și energetice, in
geniozitatea specialiștilor și-a spus 
și de această dată cuvîntul. Unele 
din soluțiile elaborate s-au și apli
cat, iar altele sînt în curs de mate
rializare. Așa, de exemplu, in scopul 
reducerii consumurilor tehnologice ia 
unele materiale — laminate finite 
pline din oțel, oțel calibrat în baze 
și colaci, țevi din oțel etc. — s-au 
extins tehnologiile de prelucrare a 
pieselor prin ștanțări de precizie, 
matrițarea la cald și la rece, forja
rea orbitală ș.a. O altă constatare : 
știind că mașinile rectilinii automa- 
te'de tricotat, de cusut industrial șl 
mașinile speciale înglobează o mare 
cantitate de metal, specialiștii uni
tății au adus o serie de îmbunătățiri 
tehnologice la execuția fiecărui re
per în parte. Așa, de exemplu, la 
mașina de tricotat a fost reproiectat 
batiul, iar unele subansamble din 
metal au fost înlocuite cu altele din 
mas# plastice. Efectul : consumul 
mediu de metal pe mașină a scăzut 
cu 300 kg, ceea ce, la nivelul pro
ducției acestui an, echivalează cu o 
economie de sute de tone de metal.

Măsuri asemănătoare au fost apli
cate și în alte secții de fabricație. 
Totuși, pentru diminuarea și mai 
accentuată a consumurilor materiale 
este necesar ca furnizorii de metal 
(din cadrul Ministerului Industriei 
Metalurgice) să livreze laminatele la 
dirhenSiunile solicitate. De ce ? Sim
plu. Calculele specialiștilor de la 
„Metalotehnica" arată că. prin aș- 
chieri suplimentare, se pierde anual 
circa 30 la sută din cantitatea de 
metal livrată la diametre supradi
mensionate. Sigur, colectivul între
prinderii nu s-a împăcat cu această 

efectele măsurîndu-se într-o rezis
tență mecanică tot mai mare și o 
rezistivitate electrică tot mai mică — 
parametri ce se răsfring în consumul 
specific de energie la cuvele de elec
troliză.

La indicația secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost introduse, 
pină acum, in 6 din cele 10 hale, 
calculatoare de proces ce facilitează, 
printre altele, raționalizarea con
sumului de energie. Procesele intime 
ale elaborării aluminiului se află sub 
incidența intervenției la „secundă", 
semnalate instantaneu și dirijate de 
calculator, cu o eficiență corespun-

La întreprinderea 
de aluminiu din Slatina

zătoare, care însumează reducerea 
consumului specific cu 100 kWh 
energie electrică pe tona de alumi
niu comparativ cu halele nedotate cu 
calculatoare.

După cum am mal arătat, con
sumul tehnologic este in prezent 
incomparabil mai mic față de anii 
de început. Cu toate acestea, „bătă
lia" pentru micșorarea consumului 
continuă, luîndu-se în calcul o multi
tudine de factori. Astfel, se acțio
nează pentru îmbunătățirea sistemu
lui informațional și organizarea con
trolului și intervențiilor, pentru a se 
putea lua operativ cele mai bune 
decizii. La nivelul întreprinderii s-a 
alcătuit un dispecerat, cu doi dispe
ceri pe schimb, care urmărește perma

nent consumul. Orice deranjament 
este semnalat în maximum cinci 
minute. Pentru intervenții au fost 
organizate patru grupe de serviciu, 
coordonate de cite un cadru de con
ducere.

Măsurile curente se împletesc în
deaproape cu cele de perspectivă 
imediată sau cu bătaie mai lungă, 
care se încadrează în ampla acțiune 
de perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției. Pentru 
aceasta, întreprinderea colaborează 
cu o serie de institute, printre care 
Institutul de sudură Timișoara. In
stitutul politehnic București, Institu

RODNA-FÂGET : Important succes a! minerilor
Colectivul de muncitori și spe

cialiști de la mina Rodna-Făget din 
județul Bistrița-Năsăud acționează 
energic pentru sporirea volumului 
de minereu, complex. In acest scop, 
o realizare de prestigiu a minerilor 
din munții Rodnei. cu înrîuriri po
zitive asupra eficienței activităților 
din subteran, ca și a celor de la 
suprafață, o constituie finalizarea 
și darea în exploatare a unui co
lector. în lungime totală de 440 
metri, cu ajutorul căruia minereul 
ajunge, prin cădere liberă, de la 
cota 1 100 a minei Valea Blaznei la 
orizontul 800 al minei Făget, iar de 

situație și a lansat o inițiativă mun
citorească valoroasă : „Fiecare cadru 
tehnic să rezolve trimestrial la locul 
de muncă cel puțin două probleme 
vizînd reducerea consumului de me
tal". Ca urmare, s-au efectuat o se
rie de reproiectări constructive și, 
în prezent, unele piese se pot exe
cuta din semifabricate mai mici sau 
prin sudare, ceea ce a dus la dimi
nuarea consumului de metal cu mai 
bine de 20 la sută. „în perioada ur
mătoare — ne spunea inginerul 
Gheorghe Gliga, proiectant princi
pal — avem în vedere și introdu
cerea în procesul de producție a unei 
mașini numite «Elerofil-10-, cu care 
vom realiza croirea de precizie a 
materialelor, prin electroeroziune. 
Efectul 7 Economii de manoperă, 
precum și îmbunătățirea calității 
pieselor executate".

Neîndoios, în strategia realizării 
planului pe acest 
trimestru, ca și 
pe întregul an. 
colectivul de la 
„Metalotehnica" a 
luat și alte mă
suri demne de re
marcat, în special 
pentru diminua
rea consumului e- 
nergetic. In pri
mul rînd s-a ur
mărit încărcarea 
la capacitatea no
minală a instala
țiilor și utilajelor 
tehnologice și a- 
sigurarea funcțio
nării corespunză
toare a limitatoa- 
relor de mers în 
gol. Reținem, de 

asemenea, că în acest scop unitatea a 
executat prin autoutilare o serie de 
mașini de productivitate ridicată, care 
execută simultan mai multe operații 
complexe. Totodată, în sectoarele 
calde, care funcționează cu gaze na
turale, s-a trecut la automatizarea 
proceselor de ardere, prin reglarea au
tomată a debitului de gaz, iar la tra
tamentele termice au fost extinse pe 
scară largă instalațiile „Nitrion" (in
stalații de nitrurare în plasmă, rea
lizate în întreprindere). In felul 
acesta, oonsumul de energie s-a re
dus substanțial. Un singur exemplu: 
cantitatea de energie electrică utili
zată la 1 000 lei producție-marfă a 
scăzut de la 9,63 kWh in 1985 la 
9,57 kWh în 1986, urmind ca în acest 
an consumul să fie diminuat și mai mult.

Recuperarea grabnică a restante
lor înregistrate depinde însă în pri
mul rînd, de livrarea ritmică a ma
terialelor contractate.' La această 
dată, atelierul de carde, de pildă, 
înregistrează cele mai mari nereali- 
zări față de plan deoarece Uzinele 
chimice române din București nu au 
livrat toate materialele textile pen
tru garniturile de carde contractate. 
Unitatea întîmpină, de asemenea, 
unele greutăți în aprovizionarea cu 
profilele grele, mijlocii și ușoare, 
aliaje din materiale neferoase, com
ponente electrice ș.a. Deci, pețftru 
îndeplinirea in ..cît mai bune condițț 
a planului la producția fizică este 
necesar ca eforturile oamenilor mun
cii din întreprindere să fie sprijinite 
și de furnizorii de materiale.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scințeii"

tul de chimie anorganică și metalur
gie neferoasă, ICECHIM ș.a. Obiec
tivele propuse vizează reducerea con
sumului de energie, creșterea calită
ții, mecanizarea și automatizarea, 
generalizarea folosirii calculatoare
lor de proces ș.a. Un exemplu : în
treprinderea este înzestrată cu celule 
de 12 și 18 anozi, cu intensități pe 
cuvă de 63 kA și respectiv 83 kA, 
deci de putere mică, potrivit tehno
logiei actuale ; în perspectivă se 
preconizează construcția unor cuve 
de 175 kA, cu alimentare centrală, 
fiecare înzestrată cu calculator de 
proces. Această acțiune face parte 
din programul de modernizare și se 
află în atenția centralei și ministe
rului de resort, coordonarea fiind 
asigurată de Comitetul Național pen
tru Știință și Tehnologie. Cuva de 
175 kA va avea un consum de 
13 900 kWh energie electrică pe tona 
db aluminiu.

O altă preocupare o reprezintă 
asimilarea instalației de reducere și 
transformare pentru alimentarea cu 
energie electrică a halelor. Echipa
mentul va asigura un coeficient de 
pierdere minim. Desigur, măsurile 
luate sînt cu mult mai numeroase. 
Important este că se acționează și. 
după cum am arătat, cu eficiență. Ni 
s-a precizat că la un moment dat, 
la începutul lunii decembrie 1986, 
consumul mediu pe 11 luni a coborit 
la 14 395 kWh/t. Prin urmare, se 
poate I Comparativ cu anul trecut, 
norma de consum pentru 1987 este 
de 14 335 kWh/t. Iată de ce, atît în 
spiritul prevederilor Decretului pri
vind unele măsuri pentru raționali
zarea consumului de gaze naturale 
și energie electrică, pentru lunile 
februarie și martie, cît și al sarcini
lor trasate personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, organele și organizați
ile de partid, fiecare lucrător în 
parte și-au amplificat preocupările 
pentru reducerea consumului de 
energie. Lupta pentru fiecare kW va 
fi permanentă, antrenînd forțele și 
capacitatea tuturor oamenilor mun
cii, conștienți de importanța reduce
rii consumului de energie electrică.

M. GRIGOROȘCUȚA 
corespondentul „Scînteii"

aici la noua și moderna flotație din 
același perimetru minier. Prin 
acest gen de transport gravitațio
nal se va vehicula, doar in acest 
an, o cantitate de minereu com
plex pentru care ar fi fost nece
sare peste 16 500 curse cu autobas
culantele, care ar fi trebuit să stră
bată, dus-întors, pe drumuri abrup
te de munte, sute de mii de kilo
metri. Avantajele sînt evidente : 
ritmicitatea muncii în abataje, re
ducerea substanțială a numărului 
operațiilor de încărcare-descărcare, 
diminuarea activității de transport 
auto, reducerea consumului de 
combustibil. (Gheorghe Crișan).
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ADUNARE FESTIVĂ
consacrată aniversării a 65 de ani de la crearea II.I.C.

si a 30 de ani de
I

Sîmbătă. a avut loc la liceul 
„Mihai Viteazul'* din Capitală o 
adunare festivă consacrată aniversă
rii a 65 de ani de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist șl a 30 de ani 
de la inființarea Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România.

La adunare au participat și au 
luat cuvîntul tovarășii Constantin 
Olteanu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., și Nicu 
Ceaușescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist.

Au mai luat cuvîntul tineri mun
citori și elevi, secretari ai unor 
organizații U.T.C., reprezentanți ai 
Consiliului U.A.S.C. al Centrului uni
versitar București, care au relevat 
semnificația celor două evenimente, 
însemnătatea lor deosebită în an
samblul activității mișcării demo
cratice și revoluționare din țara 
noastră, care au înrîurit decisiv an
gajarea plenară a tineretului, 
alături de celelalte forțe progresiste 
ale societății, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în lupta 
pentru înfăptuirea nobilelor aspirații 
de dreptate, libertate și progres so
cial ale poporului, pentru făurirea 
noului destin socialist al României.

Participanțil au adus un vibrant 
omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
patriot și revoluționar înflăcărat, 
ctitorul României socialiste moderne, 
militant de frunte al mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, ale cărui viață și activitate pil
duitoare s-au contopit încă din anii 
tinereții cu lupta eroică și glorioasă 
a partidului nostru comunist, a or
ganizației sale de tineret, fiind puse 
permanent în slujba intereselor Vi
tale ale țării, sporirii continue a 
bunăstării întregii noastre națiuni.

Au fost exprimate, in același timp, 
sentimentele de aleasă prețuire și 
recunoștință pe care tînăra generație

la înființarea U.A.S.C.R.
•

a țării le nutrește față de tovarășa 
Elena Ceaușescu, eminent om politic, 
savant de largă recunoaștere in
ternațională, pentru grija și atenția 
deosebite acordate formării, educării 
și afirmării tineretului patriei, pen
tru strălucita sa activitate dedicată 
dezvoltării continue a științei, învă- 
țâmintului și culturii in țara noastră.

Adunarea a prilejuit evidențierea 
minunatelor condiții de viață, de 
muncă și de pregătire asigurate ti
neretului României, a posibilităților 
sale largi de afirmare în întreaga 
viață economico-socială a țării. Tot
odată au fost subliniate rezultatele 
obținute, precum și sarcinile im
portante ce revin tineretului Ca
pitalei, organizației sale revoluțio
nare, în lumina hotărîrilor istoricu
lui Congres al XIII-lea al partidului, 
a orientărilor șl indicațiilor formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a participa cu elanul specific 
vîrstei, cu înaltă dăruire și respon
sabilitate comunistă la amplul efort 
constructiv al poporului..

A fost reafirmată hotărîrea tuturor 
tinerilor de a urma cu încredere 
Partidul Comunist Român, pe secre
tarul său general, de a participa cu 
și mai multă dăruire la vasta acti
vitate a întregului popor pentru în
făptuirea mărețelor obiective ale 
construcției socialismului și comu
nismului în patria noastră, pentru 
sporirea necontenită a prestigiului 
României în rîndul națiunilor lumii.

In cadrul adunării festive au fost 
decernate Diploma de onoare a C.C. 
a! U.T.C. si Insigna jubiliară, inst’- 
tuite cu prilejul aniversării a 65 de 
ani de la crearea Uniunii Tineretu
lui Comunist, unor organizații ale 
U.T.C.. activiști de partid și ai orga
nizațiilor de tineret și studenți pen
tru contribuția adusă la educarea și 
formarea comunistă, revoluționară a 
tinerei generații, la înfăptuirea Pro
gramului partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Sănătate și odihnă in stațiunile 
baneDclimateriee

Astăzi, despre GOVORA
Discuția cu minerul Radu Dumi

tru din Valea Jiului, aflat in a- 
ceastă perioadă in stațiune, ni se 
pare revelatoare pentru ceea ce în
seamnă eficiența unei cure bal
neare la Govora :

— Sufeream de un astm bronșic 
atît de violent, că imi tăia, pur și 
simplu, respirația. Medicul mi-a 
recomandat Govora și, în primul 
an, am venit, ca să zic așa, la 
noroc. Dar la încheierea tratamen
tului mă simțeam parcă alt om. 
Am venit și anul trecut, am re
venit și acum...
- Si ?
— Și mă simt din ce în ce mal 

bine. Izvoarele minerale de aici și 
procedurile care mi s-au prescris 
să le fac în baza de tratament sînt 
— și nu spun vorbă mare — de-a 
dreptul miraculoase. N-am decît 
cuvinte de laudă și caldă mulțumi
re pentru întreg personalul me
dical și administrativ, care ne asi
gură condiții dintre cele mai bune 
de tratament, cazare, masă și agre
ment.

Impresii asemănătoare ne-au îm
părtășit și Ileana Preda, de la în
treprinderea de confecții șl trico
taje București, Nicolae Popa, de Ia 
Antrepriza de construcții hidro
energetice Olt Superior, Vasile 
Ioniță din Pitești, Ion Stratulat din 
Galați și alții. Impresii pe care le 
vor avea, cu siguranță, și cei care 
pleacă sau vor pleca în aceste zile 
pentru tratament și odihnă la Go
vora, cu bilete procurate prin 
agențiile oficiilor județene de tu
rism și ale întreprinderii de tu
rism, hoteluri și restaurante Bucu
rești. Posesorii acestor bilete, la 
prețuri convenabile în această pe
rioadă, beneficiază și de o reducere 
a costului călătoriei cu trenul și 
pot să opteze pentru orice durată 
a sejurului. De asemenea, ei pot 
să-și fixeze singuri ziua plecării la 
Govora.

Situată în nord-estul Olteniei, 
într-o zonă de dealuri domoale 
acoperite cu păduri de fag. steiar 
și brad, avînd o climă de tranziție 
între cea continentală si cea medi
teraneană, cu ierni blînde. cu veri 
răcoroase și lungi, stațiunea Govo
ra oferă oaspeților săi soații de 
cazare confortabile și condiții opti
me de tratament, avînd în dotare 
aparatură șl instalații de speciali
tate de prim rang. O eficiență deo- 
seb'tă o au factorii naturali de 
cură : izvoarele minerale (cloruro- 
sodice, iodurate, bromurate. sulfu
roase, calcice, magneziene etc.), 
climatul de cruțare, nămolul mi

neral extras chiar de Ia Govora și 
nămolul sapropelic fosil de la 
Ocnele Mari. Stațiunea este indi
cată pentru tratarea afecțiunilor 
respiratorii și ale aparatului loco
motor, afecțiuni neurologice peri
ferice și centrale, ca și pentru di
ferite boli asociate — endocrine, 
digestive, de nutriție și altele. Des
pre preocupările personalului me
dical pentru îngrijirea, cu solicitu
dine și competentă, a sănătății 
celor care vin aici, doctorul Emil 
Jianu, medicul-șef al stațiunii Go
vora, ne-a spus :

— Pe lingă strădania depusă ca 
tratamentul să se desfășoare în 
cele mai bune condiții, cu maximă 
eficiență, personalul nostru me
dical de specialitate este antrenat 
într-o laborioasă activitate de cer
cetare științifică, determinată de 
nevoia firească de a pune cit mai 
bine în valoare marele potențial 
balnear și turistic al Govorei. Tot
odată, dezvoltăm sectoarele de api- 
terapie și aeroionoterapie, sectoare 
care și-au dovedit, de altfel, pe de
plin eficiența in tratarea afecțiuni
lor respiratorii și cardiovasculare, 
în principal a hipertensiunii arte
riale. Aceste proceduri terapeutice 
au stîrnit un iarg interes în rindul 
tuturor celor care au apelat la 
serviciile de tratament din stațiu
nea noastră. Ca noutate de ultimă 
oră, vă informăm că policlinica 
noastră balneară a intrat in posesia 
unui număr sporit de generatoare 
de ioni negativi care, la cererea pa- 
cienților, li se oferă la un preț 
convenabil, de 225 lei, pentru con
tinuarea tratamentelor la domicilii
le acestora, după încheierea sejuru
lui la Govora.

La rîndul său, directorul stațiu
nii Govora, Constantin Predescu. 
ne-a spus :

— Fiind o stațiune cu program 
permanent, trebuie să fim și noi 
permanent la datorie, pentru a o 
face mereu mai frumoasă, mai 
bine gospodărită. în ultimul timp, 
o dată cu dezvoltarea și moderni
zarea spatiilor de cazare și trata
ment. ne-am preocupat și ne pre- 
ocuDăm cu stăruință de creșterea 
calității serviciilor de toate felurile 
solicitate de oaspeții stațiunii, mai 
ales in ceea ce privește asigurarea 
condițiilor de petrecere a timpului 
liber în mod cît mai plăcut și in
structiv. prin organizarea. între 
altele, a unor excursii de mare 
atracție pe văile Oltului. Lotrului 
și Argeșului.

Petre POPA 
Ion STANCIU

VIAȚA ECONOMICO -SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"
SIBIU : Locuințe 

pentru oamenii muncii
Peste 85 la sută din cele 1 651 de 

apartamente ce urmează să se con
struiască in acest an în munici
piile Sibiu și Mediaș, precum și in 
localitățile Mîrșa, Agnita, Avrig, 
Tălmaciu și Orlat se află în dife
rite stadii de execuție : fundații, 
elevații, structură. In scopul creș
terii productivității muncii, în noul 
an, apartamentele realizate inte
gral din prefabricate ocupă o pon
dere de 70 la sută. De asemenea, 
în vederea scurtării termenelor de 
execuție a fost extins transferul 
proceselor umede de finisaj din 
șantier în baza de producție, iar 
forța de muncă și forța de produc
ție au fost concentrate pe obiective 
și cvartale. (Ion Onuc Nemeș).

SATU MARE : Gospodării 
anexe pe lingă fiecare 

consiliu popular
în acest an. consiliile popu

lare din județul Satu Mare iși 
vor spori considerabil contribuția 
proprie la realizarea fondului cen
tralizat al statului de produse 
agroalimentare. în acest scop, pe 
lingă fiecare consiliu popular, ca 
și în cadrul unităților subordonate 
acestora, s-a trecut la extinderea 
și înființarea de gospodării anexe 
pentru creșterea unor importante 
efective de animale și obținerea 
unor mari cantități de produse ve
getale. în primele două luni ale 
anului au fost înființate aseme-

cinema
O Punct... și de la capăt : MIORI Ț. 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17. 19. GIU- 
luEȘTI (17 55 46) - 9; 11; 13; 15; 17, 19
• Secretul lui Bachus : DRUMU. 
SĂRII (3128 13) - 15, 17,15; 19,30
• Ciuleandra : COTROCEN* (49 4d 48.
- 15; 17; 19
• Sania albastră : PACEA 171 30 85)
- 15; 17; 19
0 Intîlnire în Atlantic : BUZz_ȘT: 
(50 43 58) — 15; 17; 19
0 Toate pînzele sus (II—III) : FLA- 
CARA (20 33 40) - 14,30; 17,30
• Carmen : EXCELSIOR (65 49 45) — 
J; 12; 15; 18, FLOREASCA (33 29 71)
- 9; 12; 15; 18, CULTURAL (83 50 13)
- 9; 12; 15; 18,15
• Toate pînzele sus (I—II) : PRO
GRESUL (23 94 10) - 15; 18
• Cine este omul acesta : LUMINA 
(14 74 16) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
Q Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 12; 15; 18,15
• Locuri in inimă : PATRIA (11 86 25)
- 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
0 Program de desene animate — 11: 
13, Program special pentru copii și 
tineret — 9; 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38)
O Atenție la Pană de Vultur : TIM
PURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
© Călătorul cu cătușe : FEROVT A 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15,; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Ghețuri pe înălțimi — 9,30; 11,30: 
13,30; 15,30, Visul unei balerine — 
17,30; 19,30: STUDIO (59 53 15)
© Acțiunea Topolino î POPULA’' 
(35 15 17) — 15; 17; 19
0 Domn pentru o zi : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17: 19
0 Aii Baba și cei 40 de hoți : FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 18, DACIA 
(50 35 94) — 9; 12; 15; 18
0 Ne vom Intllni in metrou : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19

ta t r
• Teatrul Național (14 7171, sala ma
re) : Vîaicu Vodă — 10 ; Gaițele — 
18 ; (sala amfiteatru) : Arheologia
dragostei — 18.30 : (sala atelier) :
Papa dolar — 14 : Teatrum Mundi — 
18 ; (sala studlo-99) : Pelerinaj sen
timental : Versuri șl imagini — 16.30
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi. Concertul și 
simfonia (III). Orchestra simfonică a 
Conservatorului „Ciprian Porumbcs- 
cu“. Dirijor : Aurel Nlculescu — 11 ; 
(sala studio) : „Laureați ai concursu
rilor internaționale". Luiza 
pian — 17
• Opera Română (13 18 57) : 
micului Pan — 11 ; Lucia 
mermoor — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : My Fair 
Lady — 10,30 ; Contesa Maritza — 
18.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 10,30 : Secre
tul familiei Posket — 18 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Intr-un parc 
pe o bancă — 10,30 : Dimineață pier
dută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul În
stelat deasupra noastră — 10.30 : Mi
tică Popescu — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : A- 
ventura unei arhive — 10.30 ; Atenție, 
se filmează — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Mă
seaua de minte — 10 : Avea două
pistoale cu ochi albi și negri — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sal? 
Magheru) : RIs și plins — 10 ; Bră
țara falsă — 18 : (sala studio) : Acești 
îngeri triști — 10.30 : EX
9 Teatrul Giulești
18 04 85) : Jean, fiul lui
Arta conversației — 18 ; (sala mică a 
Palatului) : Așteptam pe altcineva — 
15 : 18.30
• Teatru! satiric-muzical „C. Tănă- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo 
al II-lea — 11 : Pomnillu de Pompa
dour — 15 ; Nimic desnre elefanți — 
18.30 ; (sala Victoria, 50 58 651 : Astăz 
se improvizează — 11 ; Bărbatul fa
tal — 19
a Ansamblu! artlst'c „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Micuța Dorothy — 
11 ; Pe un picior de plai — 18
a Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ■ 
Mary Poppins — 10.30
A Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sa'" 
Victoria) : Ileana Sinziana — 11 : 
(sala Cosmonautllor. 11 12 04) : Pun 
guta cu doi bani — 11.30
a Circul București (10 4' 05' : Apr: 
deți stelele — 10 : 15 : 18.30 
a Studioul de 
(15 72 59) : Masca — 18.30

Borac —

Povestea 
di Lam-

18.30
(sala Glulesti

Ion — 11 ;

teatru I.A.T.

U.R.S.S. Modernizarea capacităților în siderurgie

nea gospodării anexe în 15 comu
ne, printre care Aciș, Ardud, Ba
tard, Bixad. Bogdana, Livada și 
altele, precum și în 
în care sînt crescuți 
ovine, porcine, cai.
meza).

orașul Tășnad, 
tăurași, iepuri,

(Qctav Gru-

Lucrări

• Astăzi, in divizia A la fotbal, 
se desfășoară următoarele meciuri : 
Rapid — S.C. Bacău, Sportul stu
dențesc — Chimia. Gloria Buzău — 
Dinamo. Jiul Petroșani — Universi
tatea Cluj-Napoca, F.C. Argeș — 
Universitatea Craiova, F.C.M. Bra
șov — F.C. Olt, Flacăra Moreni — 
Victoria, Oțelul Galați — Petrolul șl 
Corvinul Hunedoara — Steaua. 
Toate meciurile încep la ora 15,30.

• Sîmbătă, la Izmir. în meci pen
tru sferturile de finală ale Cupei

INFORMAȚII SPORTIVE
campionilor europeni Ia fotbal, echi
pa Dinamo Kiev a întrecut cu scorul 
de 5—0 (2—0) formația Besiktas din 
Istanbul. Au marcat Blohin (2), Ev- 
tusenko (2) si Belanov. Returul va 
avea Ioc la 18 martie la Kiev.
• Partida a 8-a a meciului de șah 

Karpov — Sokolov, ce se dispută in 
orașul spaniol Linares, a fost amîna- 
tă ia cererea lui Sokolov. Scorul, 
după cum se știe, este de 4,5—2,5 
puncte în favoarea fostului campion 
mondial Anatoli Karpov. Meciul cu
prinde 14 partide, Învingătorul

urmlnd a deveni șalanger al actualu
lui campion al lumii, Gări Kasparov.
• După 7 runde. în turneul zonal 

masculin de șah de la Pucarevo în 
fruntea clasamentului se află maeș
trii iugoslavi Popovici și Barlov cu 
cite 5,5 puncte, urmați de Mariano- 
vici 4 puncte. Rukavina și Kotronis 
cite 3,5 puncte. In runda a 7-a, Ko
tronis a ciștigat la Rukavina. iar 
partidele Grivas — Popovici. Skem- 
bris — Atalik și Barlov — Mariano- 
vici s-au încheiat remiză.

CRAIOVA : 
de bună gospodărire 

și înfrumusețare
O dată cu venirea primăverii, 

edilii municipiului Craiova și-au 
intensificat acțiunile de bună gos
podărire și înfrumusețare a ora
șului, astfel incit acesta să îm
brace straie noi, pe măsura hărni
ciei locuitorilor săi. Concomitent 
cu lucrările de fasonare a arbori
lor și arbuștilor de pe arterele 
principale ale orașului, se desfă
șoară acțiuni de întreținere a 
parcurilor, grădinilor publice, scua- 
rurilor și zonelor de agrement din 
cele 10 mari cartiere ale munici
piului Craiova. Numai prin contri
buția în muncă a cetățenilor se 
vor efectua în acest an lucrări 
edilitar-gospodărești în valoare de 
circa 130 milioane lei. (Nicolae 
Băbăîău).

VRANCEA :
Tehnologie modernă 
la lucrări de irigații

Și în acest an, în județul Vran- 
cea vor continua să fie realizate 
lucrări complexe in vederea folo
sirii cu randament crescut a fon-

t

dului funciar, pentru redarea in 
circuitul agricol a unor noi supra- 
fețe de teren. Extinderea sisteme
lor de irigații constituie un capitol 
important al acestui program.

— Pentru înfăptuirea la timp și 
de calitate a acestor prevederi — 
arăta inginerul Liviu Huzună, di
rectorul Întreprinderii de 
și exploatare a lucrărilor 
bunătățiri funciare — în 
noastră a fost concepută 
tehnologie de deschidere a 
lor pentru irigații și drenaj. Se 
folosesc pluguri speciale adaptate 
la buldozerele S-l 500. Noul pro
cedeu are o productivitate dublă 
și contribuie la reducerea substan
țială a consumului de carburanți. 
(Dan Drăgulescu).

execuție 
de im

unitatea 
o nouă 
tranșee-

Fără a construi noi capacități, 
producția de fontă a Ucrainei sovie
tice sporește. La combinatul meta
lurgic „Azovstal" din localitatea 
Jdanov a fost dat în exploatare, 
după reconstrucție, un furnal cu o 
capacitate de un milion tone fontă 
anual. Furnalul a fost dotat cu un 
nou sistem de încărcare, care-i 
permite, cu ajutorul calculatorului 
electronic, să stabilească variația

maximă a Încărcăturii de materie 
primă în cuptor. Astfel, anual sînt 
economisite zeci de mii de tone de 
cocs — foarte costisitor — sporind 
în aceeași proporție producția de 
fontă. De asemenea, pentru reduce
rea consumului de cocs la turnarea 
fontei se utilizează combustibili 
mai ieftini — gazul natural și gazul 
de cocserie — iar la furnalele din 
Donețk — praful de cărbune.

R. P. BULGARIA Electronica în serviciul agriculturii

DOROHOI : Dezvoltări 
social-edilitare

Localitate în plină dezvoltare, o- 
rașul Dorohoi iși sporește dotările 
sociale și edilitare : la spitalul o- 
rășenesc se află într-un stadiu a- 
vansat construcția unui bloc ma- 
terno-infantil de 250 paturi, cu sec
ții de maternitate, pediatrie, gine
cologie. De asemenea, se lucrează 
susținut la extinderea alimentării 
cu apă a orașului, care include 
două rezervoare cu o capacitate 
de 2 500 mc fiecare. Conducta de 
alimentare, de 16,5 km 
fi dată în funcțiune în 
a trimestrului următor, 
debitul de alimentare, 
în folosință a noii conducte, se va 
asigura în întregime necesarul de 
apă industrială si menajeră al ora
șului. (Eugen Hrușcă).

Una dintre preocupările majore 
ale agriculturii bulgare in perioada 
actuală și pînă în anul 1990 constă 
în realizarea unui raport optim 
intre recolta de cereale și produse
le animaliere.

Printre măsurile preconizate de 
planurile de stat se numără spori
rea suprafețelor destinate culturi
lor* producătoare de proteine vege
tale. adoptarea unor măsuri in 
vederea reducerii eroziunii solului 
și asigurarea unei succesiuni opti
me a 
zootehniei 
intensă a 
regiunilor 
cu pășuni

culturilor. In domeniul 
se prevede folosirea mai 
condițiilor naturale ale 
de deal și premontane 
bogate. în vederea unei

mai bune valorificări a posibilită
ților de dezvoltare, și în acest do
meniu sint folosite tot mai mult 
mijloacele electronice de calcul. 
Astfel, un util instrument al agro
nomilor îl constituie astăzi compu
terul „Agroekspert". Analizînd în
trebările ce-i sînt puse, computerul 
prezintă simptomele maladiei plan
tei, varianta optimă de ..tratament", 
ținind seama de condițiile locale, 
inclusiv condițiile meteorologice 
din momentul respectiv. Memoria 
computerului înmagazinează. între 
altele, informații desore exoeriența 
acumulată de spec'aliștii de frunte 
in domeniul luptei împotriva dău
nătorilor.

R. S. F. IUGOSLAVIA Lărgirea bazei 
de materii prime minerale

lungime, va 
prima parte 
Dublîndu-se 
prin darea

11.30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefllmoteca 

de ghiozdan : „Chemarea munte
lui" (color). Episodul 2
Din cununa clnteculul românesc 
(color). Muzică populară
Album duminical (partial color) 
S Ritm și melodie « Capodopere 
ale artei plastice românești • In- 
tllnire muzicală • Secvențe din 
comedii cinematografice a Tele- 
sport a Teatru scurt o Din fru
musețile patriei a Un cintec de 
iubire. Muzică ușoară a Lumea 
minunată a filmului a Secvența 
telespectatorului
Contemporanii noștri. Semănători 
de rodnicie 
închiderea programului 
Telejurnal
Ani de lupte și împliniri sub stea
gul glorios al partidului. A fi 
utecist in Epoca de Aur (color). 
Documentar
Cintarea României (color). Tine
rețea noastră — tinerețea Epocii 
Nicolae Ceaușescu. Spectacol

12,40

13,00

14,50

15.00 
19,00 
19,20

19,35

vremea
Instltutui de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 15 martie, ora 20 — 18 
martie, ora 20. In (ară : Vreme în în
călzire. Cerul va fi variabil, la în
ceputul intervalului, apoi va deveni 
mai mult noros, spre sfîrsit, cînd vor 
cădea precipitații locale, mal întîi sub 
formă de ninsoare, apoi și sub formă 
de lapovlță și ploaie, in cea mai mare 
parte a țării, dar cu o frecvență mai 
mare In regiunile vestice și sud-vesti- 
ce, unde izolat cantitățile de apă pot 
depăși 10 litri pe metru pătrat în 24

ITINERAR

realizat In colaborare cu Comite
tul Centrai al Uniunii Tineretului 
Comunist șl U.A.S.C.R.

20,20 Film artistic (color). „Salutări de 
la Aglgea". Producție a Casei de 
filme Cinci. Cu : ~ ’
ștefan Velniciuc, 
Nicolae Caranfll, 
Florentin Duse, 
Manuela Ciucur. .. _ ___  ___
tian Rotaru, Ion Cojar, Marla Du- 
mltrache-Caraman. Scenariul : 
ristide Butunoiu, Mihai 
Regia : Cornel Dlaconu 
Șlagăre dansate (color) 
Telejurnal 
închiderea programului

Serban Ionescu, 
Doina Deleanu. 
Cristian Șotron. 
Cerasela Stan. 

Dan Puric. Cris-

A- 
Tatulici.

21.25
21.50
22.00

20.00
20.20
20.40
21.00

21.50
22.00
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Telejurnal
Orizont tehnico-ștlintlfic 
Tezaur folcloric (color) 
Roman foileton (color), 
bilii. Ecranizare după 
omonim de Victor 
Jean Gabin,
Fernard Bleir, Ser«e Re^gianl. Ei- 
friede Florian. Bourvill. Glani 
Esposito. Regia : Jean-Paul Le 
Chanois. Episodul 2
Telejurnal 
închiderea programului

(color)

Mizera- 
romanul 

Hugo. Cu : 
Danielle Delorme,

de ore. Vîntui va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele Intensificări în sud- 
vest și nord-est. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre minus 10 șl 
zero grade, mai coborîte în prima 
noapte, pînă la minus 13 grade, dar 
mai ridicate apoi in regiunile sud-ves- 
tice și vestice, pînă Ia plus 3 grade. 
Iar cele maxime intre minus 3 șl plus 
7 grade. Pe alocuri se va produce po
lei. In București : Vreme în încălzire. 
Cerul variabil la început, apoi va de
veni mal mult noros în a doua parte 
a intervalului, cînd vor cădea preci
pitații, mai ales sub formă de lapo- 
viță șl ploaie. Vîntui va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor oscila între minus 6 și minus 2 
grade, tar cele maxime între zero șl 
plus 5 grade. Condiții de polei.

întreprinderile miniere din Iu
goslavia vor livra în acest an si
derurgiei circa 3,5 milioane tone de 
minereu de fier, cu 7.5 la sută mai 
mult decît în 1986. Din acest total, 
cea mai mare parte — aproximativ 
două milioane tone — va fi extrasă 
la noua exploatare „Omarska“, din 
apropierea localității Priedor. Pînă 
în 1990, producția de minereu de 
fier va depăși la Priedor patru 
milioane tone. Atingerea acestui 
niiVel va permite încetarea impor
tului de minereu șl, implicit, reali
zarea de economii de valută. Anul 
trecut, cele opt oțelării din Iu
goslavia au livrat 5 370 000 tone de 
diferite produse din oțel.

Perspectivele de lărgire a bazei 
de materii prime minerale necesa
re industriei iugoslave sînt legate 
în bună parte de noile descoperiri 
geologice din apropierea orașului 
Priepolie, unde se află importante 
zăcăminte de cupru, plumb și zinc. 
Numai pe o zonă cercetată, în su
prafață de aproximativ un kilome
tru pătrat, rezervele de minereuri 
sint apreciate la trei milioane tone, 
dar la nivelul întregii regiuni esti
mările vorbesc de existența in 
subsolul acestor locuri a unei can
tități de cîteva zeci de milioane 
tone de minereuri. Departamentul 
iugoslav de resort a și trecut Ia 
organizarea unei mine.

R. P. D. COREEANĂ Tehnologii perfecționate 
în combinatele chimice

în industria chimică a R.P.D. 
Coreene se acționează in prezent 
pentru consolidarea bazei materia
le și tehnice a întreprinderilor 
existente și pentru ridicarea de noi 
unități de producție. Astfel, în ca
drul întreprinderii din Chongsu au 
fost create condiții pentru produc
ția in serie a unor produse de 
mare importanță pentru economia 
națională, iar proiectul de extin
dere pus în practică la complexul 
industrial din Chongjin

de hîrtie și pulpă de hîrtie și 
tone fibre. Au fost perfecțio- 
procesele tehnologice în ca- 
fabricilor de'îngrășăminte din

vizează

asigurarea unei producții de 10 000 
tone 
5 000 
nate 
drul
Hungnam și de fibre chimice din 
Sinuiju, ca și în alte unități. Con
tinuă, de asemenea, construcția 
combinatului pentru producerea 
vinalonului de la Sunchon (cu o 
capacitate de 100 000 tone) și a fa
bricii de îngrășăminte din Sariwon.

R. P. MONGOLĂ Sporirea producției industriale 
a capitalei

potențla-Sporirea contribuției la
Iul economic al țării și la extinde
rea exportului constituie sarcini 
fundamentale ce stau în actualul 
cincinal în fața colectivelor de oa
meni ai muncii din întreprinderile 
capitalei R.P. Mongole. La ora 
actuală, industria din Ulan Bator 
dispune de cele necesare realizării 
acestor sarcini — aici se află o 
parte considerabilă a potențialului 
productiv ăl țării și aproape 40 la

sută din personalul angajat în in
dustrie.

în actualul cincinal, producția 
industrială a capitalei va spori cu 
25 la sută. în acest scop, vor fi 
construite noi unități industriale și 
reconstruite o serie de capacități 
existente. O atenție deosebită este 
acordată aplicării de noi tehnologii, 
ameliorării calității în prelucrarea 
primară a materiei prime, utiliză
rii de mijloace tehnice și metode 
de înaltă eficiență.

AL PĂCII, PRIETENIEI ȘI COOPERĂRII
Munții înalti, îmbrăcați la poalele 

lor într-un splendid veșmînt verde, 
parcă s-au 
loc unei 
în secolul 
șui Kantipur 
a fost construit un templu de o rară 
frumusețe. Armonia sa desăvîrșitâ a 
făcut ca numele templului — Kat
mandu —' să se extindă, cu timpul, 
asupra orașului și a întregii văi. 
Katmandu este capitala Nepalului de 
astăzi — regat al zăpezilor veșnice, 
punct de debut al ascensiunilor 
crestele de peste 8 000 de metri 
lanțului himalaian, tărîm natal 
faimoaselor călăuze „sherpa". al 
batabililor luptători „gurkha", 
măiestrilor artizani „nerwari".

Se spune, și pe bună dreptate, că 
Nepalul are două istorii : prima, mi
lenară — care se pierde in negura 
vremurilor, și a doua, de numai 
cîteva decenii, care poate fi ușor ur
mărită. Influenta celor două epoci se 
resimte pretutindeni in viata de fie
care zi a Nepalului, atit in valea 
Katmandu, cît si in regiunile greu 
accesibile din munții Himalaia sau 
din jungla din sudul tării. Vechile 
cartiere din Katmandu se pot con
funda cu o adevărată incursiune în 
istorie. O casă din două poate fi con
siderată monument istoric. Locuitorii 
Nepalului, înzestrați cu un deosebit 
simț artistic, și-au ornat casele cu 
splendide sculpturi in lemn și cu 
statuete de bronz și piatră.

Lingă Katmandu se află alte două 
orașe antice : Patan și Bhadgaon. 
adevărate muzee de arhitectură. Dar 
și muzeul national din capitala tării 
păstrează splendide obiecte de artă, 
sub semnul tutelar al lui Budha, al 
cărui loc natal este identificat, de 
altfel, in cimpia din centrul Nepa
lului, mai precis în ținutul Lumbini. 
Sînt tot atîtea dovezi ale dragostei 
de frumos, ale spiritului artistic în
născut ale poporului nepalez. Un 
popor, format din numeroase grupări 
etnice și vorbind aproximativ 60 de 
limbi și dialecte, printre care pre
dominantă e limba nepali, dar ani
mați de un puternic sentiment na
țional, întemeiat pe o istorie și cul
tură comune, pe aceleași aspirații 
spre progres. •

Ultimele decenii au configurat un 
Nepal cu valențe noi, care au re
clamat efortul intens al întregului 
popor de a depăși vechea stare de 
inanoiere, moștenire a unui trecut de 
asuprire, și de a participa mereu mai 
activ la progresul material și spiri
tual al societății sale.

Timo de mai mu’t de 100 de ani 
dezvoltarea tării și îmnlinirea nă
zuințelor ponorului au fost stînjeni- 
te de regimul d*> onrimare instaurat 
la mlilomil secolului trecut de mem
brii familiei Rana, cu aiutnrul colo- 
nia'iștilor englezi. Rinduielile retro
grade instaurate de aceștia au men
ținut vreme îndelungată Nenalul în- 
tr-o stare de profundă înapoiere eco
nomică si izolare nolitică. La 18 fe
bruarie 1951. o puternică mișcare 
pooulară condusă de regele Tribhu- 
van. bunicul actualului rege Biren
dra Bir Bikram Sharh Dev, punea

tras la o parte, făcind 
văi largi și netede, 
al XVI-lea, în ora- 

din această vale

capăt oligarhiei Rana și deschidea 
perioada modernă din istoria mi
lenară a tării.

Eforturile poporului nepalez în 
aceste din urmă peste trei decenii, 
în vederea dezvoltării economice șl 
sociale a tării, s-au soldat cu o serie 
de rezultate notabile. Printre aces
tea se numără, in primul rind, pu
nerea pe baze noi a agriculturii, sec
tor care deține locul primordial in 
economia statului și care ocupă 
circa 90 la sută din populația țării.

de faptul că relieful tării este pre
ponderent muntos, se impuneau cu 
necesitate construirea și moderniza
rea căilor de comunicație. Noua 
magistrală ce străbate, pe direcția 
nord-sud, zona centrală muntoasă 
înlesnește traficul intern, ca 
și legătura tării cu exterio
rul. Cel de-al șaptelea plan cincinal 
(1986—1990) prevede dezvol
tarea in continuare a industriei, 
energeticii, căilor de comunicație, a- 
cordîndu-se, totodată, o atenție deo-

pe 
ale 
al 

im- 
al REGATUL NEPAL

•Metamorfoze la poalele Himalaiei

Suprafața : HO 797 km2.
Populația : 16 996 000 locuitori

(1985).
Limba oficială : nepali.
Moneda : 1 rupie nepaleză (R) — 

100 paisa.
Capitala : Katmandu.
Alte orașe principale : Patan, Bi- 

ratnagar, Binganj.

Clima : subtropicală in partea cen
trală și rece in zona înaltă.

Organizarea de stat : 
constituțională.

Sărbătoarea națională : 
brie (aniversarea zilei de 
regelui}.

monarhie

28 decem- 
naștere a

Sistemul de irigații de la Chatfa, ca 
și alte inițiative asemănătoare au 
permis astfel sporirea producției de 
cereale (orez, porumb, grîu) și a celei 
de plante industriale (tutun, trestie 
de zahăr și mai ales iută). S-au adop
tat măsuri de extindere a suprafe
țelor cultivate (în prezent 14,2 la sută 
din teritoriul tării este cultivat), 
executindu-se, in același timp, im
portanta lucrări de îmbunătățiri fun
ciare.

Paralel cu dezvoltarea acestui sec
tor prioritar al economiei, au fost 
intreprinse acțiuni menite să con
ducă la crearea unei industrii națio
nale capabile să valorifice resursele 
naționale. Nepalul dispunind. pe 
lingă importante resurse hidroener
getice. de minereuri de fier. ■ zinc, 
plumb, cobalt etc, în acest scop au 
fost deschise mai multe exploatări 
miniere, paralel cu construirea unor 
fabrici pentru prelucrarea iutei, 
tutunului, pieilor și materialelor 
plastice. De asemenea, ținînd seama

sebită agriculturii. Referindu-se la 
această problemă, suveranul nepalez 
declara intr-un interviu acordat re
cent revistei „TIDE" din Bangladesh : 
„Cu toate că depunem eforturi pen
tru dezvoltarea orașelor, in prezent 
aproximativ 90 la sută din poporul 
nepalez continuă să trăiască in zone 
rurale. Prin urmare, dacă vorbim de 
dezvoltare in folosul poporului tre
buie să avem in vedere in primul 
rind mediul rural. Programele noas
tre sint adaptate pentru a răspunde 
acestor necesități, ceea ce nu inseam-

nă, desigur, că cei care trăiesc în 
orașe vor fi negli}a(i“. Pornind de la 
acest imperativ, in cadrul actualului 
plan cincinal sînt prevăzute măsuri 
pentru sporirea producției agricole 
cu 3,5 la sută și ridicarea standar
dului de viață al celor ce locuiesc la 
sate.

Membru al Organizației Națiunilor 
Unite și al principalelor organizații 
si organisme internaționale, partici
pant activ Ia mișcarea de nealiniere și 
în cadrul „Grupului celor 77", ca și 
al Asociației Asiei de sud pentru 
cooperare regională (S.A.A.R.C.), Ne
palul intretine relații diplomatice cu 
peste 60 de state ale lumii. La baza 
întregii sale politici externe, Nepalul 
a pus și pune principiile respectării 
Independentei și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile in
terne, pronunțindu-se în permanentă 
pentru dezvoltarea unei largi colabo
rări internaționale. La tribufla O.N.U. 
sau în cadrul conferințelor țărilor 
nealiniate, glasul reprezentanților 
Nepalului s-a făcut cu claritate au
zit, exprimînd concepția promovată 
cu consecventă de această tară, po
trivit căreia fiecare stat, indiferent 
de mărimea sa. are aceleași drepturi 
și responsabilități in fata omenirii și 
ansamblului celorlalte națiuni. De o 
largă audientă internațională s-a 
bucurat ideea lansată de șeful statu
lui nepalez privind transformarea 
Nepalului într-o zonă a păcii. Ema
nație a politicii externe consecvente 
a Nepalului, această idee urmărește 
întărirea suveranității naționale, pro
movarea coexistentei pașnice, pre
cum și a bunei vecinătăți cu țările 
din regiunea sa geografică.

între România și Regatul Nepal 
s-au stabilit și se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare, bazate pe 
stima și prețuirea reciprocă ce și-o 
poartă cele două popoare. în ultimii 
ani. schimburile de vizite ale unor 
delegații economice guvernamentale 
au permis semnarea unor importante 
documente, ca, de pildă. Acordul co
mercial și de plăți româno-nepalez, 
de natură a stimula dezvoltarea co
laborării și cooperării economice re
ciproc avantajoase. O strînsă și 
fructuoasă conlucrare s-a stabilit 
între cele două țări la O.N.U.. în 
„Grupul celor 77“, precum și în ca
drul mișcării de nealiniere. Cu titlu 
de exemolu pot fi amintite sprijinul 
pe care Nepalul l-a acordat inițiati
velor tării noastre la O.N.U. în pro
blemele dezarmării, edificării noii 
ordini economice internaționale, creș
terii rolului organizației și soluționă
rii pe cale pașnică a diferendelor 
dintre state, precum și în cadrul 
pregătirii și desfășurării Anului In- 
terna'ional al Tineretului.

Este neîndoios că vizita oficială de prietenie pe care președin
tele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu o va efectua în aceste zile în Nepal, la invitația 
regelui Birendra și a reginei Aishwaraya — în cadrul actualului 
Itinerar în țări ale Asiei — va da un nou și puternic impuls 
raporturilor de colaborare prietenească, reciproc avantajoasă din
tre cele două țări și popoare, se va înscrie ca o importantă con
tribuție la cauza păcii și înțelegerii internaționale.

Radu BOGDAN
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AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII IN PRESA DE PESTE HOTARE

Vizitele oficiale de prietenie întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună, cu to
varășa Elena Ceaușescu, în țări din Asia gene
rează un puternic ecou internațional, mijloacele 
de informare în masă de peste hotare eviden
țiind semnificația dialogului Ia cel mai înalt 
nivel în aceste țări, pentru colaborarea și pacea

între popoare, importanța pe care o prezintă 
pentru dezvoltarea continuă a conlucrării bila
terale.

Agenții de presă, ziare, posturi de radio și 
televiziune din diferite țări evidențiază, în 
relatările lor, că aceste vizite s-au constituit 
într-o nouă și puternică afirmare a politicii

externe de pace, înțelegere și largă colaborare 
internațională a țării noastre, punînd în lumină 
contribuția activă la soluționarea marilor pro
bleme ale lumii contemporane a României 
socialiste, a secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Vizita oficială de prietenie pe 
care președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a efec
tuat-o în R.P. Bangladesh, la invi
tația președintelui Hussain Moham
mad Ershad și a doamnei Ershad, 
a continuat să fie prezentată pe 
larg de mijloacele de informare in 
masă din Dhaka.

„THE NEW NATION" deschide 
prima pagină cu o fotografie înfă- 
țișind momentul convorbirilor ofi
ciale sub titlul „Cooperarea eco
nomică va fi diversificată". Ziarul 
informează că în timpul convorbi
rilor, desfășurate într-o atmosferă 
de cordialitate și deplină înțele
gere, a fost subliniată necesitatea 
dezvoltării și a diversificării pe 
mai departe a cooperării economice 
dintre cele două țări, în interesul 
reciproc. Relevind că in domeniuF 
relațiilor bilaterale există deja 
condiții pentru amplificarea conlu
crării în sectoarele economic, co
mercial, cultural, științific și teh
nologic, cotidianul scoate în evi
dență, in mod deosebit, referirile 
făcute în timpul convorbirilor cu 
privire la cooperarea în diferite 
sectoare industriale.

In problemele internaționale, 
președinții celor două țări — scrie 
ziarul — au expus puncte de ve
dere similare referitoare la ches
tiunile economice și politice cu 
care se confruntă în prezent ome
nirea. După ce subliniază proble
mele internaționale asupra cărora 
și-au concentrat atenția cei doi 
șefi de stat, ziarul anunță că au 
fost semnate patru acorduri bila
terale menite să faciliteze extin
derea și aprofundarea relațiilor pe 
multiple planuri dintre România 
și Bangladesh, .

Prima pagină a cotidianului 
„THE BANGLADESH TIMES" este 
deschisă de titlul mare, pe patru 
coloane : „O vizită care lărgește 
în continuare relațiile", sub care 
se publică relatarea, însoțită de o 
fotografie ce infățișează momentul 
cînd primarul municipiului Dhaka, 
Aihaj Abdul Malek, înmînează to
varășului Nicolae Ceaușescu Me
sajul de salut gravat in argint și 
cheia de aur a acestui oraș, în 
cursul ceremoniei organizate in 
onoarea înalților oaspeți români.

Ziarul relevă principalele pro
bleme bilaterale și internaționale 
de interes reciproc abordate in 
timpul convorbirilor desfășurate 
vineri între cei doi șefi de stat. 
Subliniind că „relațiile existente 
în prezent între cele două țări sint 
excelente", cotidianul menționează 
că această primă vizită a președin
telui României in Bangladesh va 
adinei și extinde legăturile re
ciproce „în special in ce privește 
cooperarea bilaterală, mai ales în 
domeniile economic și al societă
ților mixte, comercial și tehnologic, 
inclusiv în sectorul petrolier".

Ziarul arată că, în timpul con
vorbirilor, cei doi președinți au sub
liniat atașamentul ferm al țărilor 
lor la principiile respectării inte
grității teritoriale, neamestecului 
in treburile interne, nefolosirii 
forței și reglementării pe cale paș
nică a diferendelor. Cei doi șefi de 
stat — scrie ziarul — au eviden
țiat dorința țărilor lor „de a de
pune eforturi susținute, în coope
rare cu alte state iubitoare de 
pace, pentru realizarea dezarmării 
totale și complete".

Același ziar publică o fotografie 
de la convorbirile în plen și sub
liniază că „Bangladesh și România 
sint legate prin relații de nezdrun
cinat — relații de pace".

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE au informat pe larg 
asupra tuturor momentelor vizitei, 
subliniind în relatările și comenta
riile lor atmosfera de prietenie și 
cordialitate în care s-a desfășurat 
vizita înalților oaspeți români.

Alte ziare de limbă engleză sau 
bengali au publicat de asemenea 
relatări însoțite de fotografii.

In cursul convorbirilor președin
telui Nicolae Ceaușescu cu pre
ședintele Indiei. Giani Zail Singh, 
cu vicepreședintele țării, R. Ven- 
kataraman, și cu primul-ministru 
Rajiv Gandhi, relevă ziarul 
„PRAVDA", conducătorii celor două 
țări s-au pronunțat pentru înceta
rea cursei înarmărilor nucleare, 
pentru preîntîmpinarea escaladării 
ei in Cosmos.

In toastul rostit la dineul 
oferit în onoarea sa, arată 
cotidianul sovietic, președintele 
Nicolae Ceaușescu a declarat că 
România sprijină propunerea so
vietică pentru încheierea unui 
acord privind retragerea rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
din Europa. Așteptăm — a spus 
vorbitorul — ca și S.U.A. să răs
pundă pozitiv la această propunere, 
astfel îneît să se ajungă, cit mai 
curînd, la încheierea unui acord 
privind eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune din Europa, 
ca un prim pas care să ducă la eli
minarea tuturor armelor nucleare 
de pe continent și apoi la lichi
darea totală a armelor nucleare.

Informind despre încheierea vizi
tei oficiale de prietenie în Re

publica India a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, agenția
T.A.S.S. evidențiază că, în cursul 
vizitei, au avut loc convorbiri in 
cadrul cărora au fost examinate 
probleme internaționale actuale, 
precum și aspecte ale relațiilor 
bilaterale. Conducătorii celor două 
țări — se subliniază — s-au pro
nunțat în favoarea încetării cursei 
înarmărilor nucleare, pentru preîn
tîmpinarea transferării ei în Cos
mos, pentru reducerea încordării în 
lume și întărirea securității inter
naționale, pe baza dezvoltării dia
logului și înțelegerii reciproce.

Agenția apreciază că un pas im
portant în lărgirea continuă a rela
țiilor bilaterale l-a constituit sem
narea Acordului de cooperare eco
nomică, tehnică și științifică dintre 
România și India.

Despre desfășurarea vizitei ofi
ciale de prietenie în India a to
varășului Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în timpul căreia au fost examinate 
perspectivele extinderii colaborării 
bilaterale, precum și probleme de

© înalta solie a poporului român este întîmpi- 
nată pretutindeni cu deosebită stimă și respect, 
cu alese sentimente prietenești

© Contribuții remarcabile la unirea eforturilor 
pentru eliminarea primejdiei nucleare, înfăptuirea 
dezarmării și făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte

® înțelegerile convenite deschid noi și rodnice 
perspective pentru dezvoltarea colaborării multila* 
terale a țării noastre cu statele vizitate

Interes reciproc au informat, de 
asemenea, ziarele „IZVESTIA", 
„SOVETSKAIA ROSSIA" precum 
și RADIOTELEVIZIUNEA SO
VIETICĂ.

Sub titlul „Convorbiri româno- 
indiene la New Delhi", ziarul ce
hoslovac „RUDE PRAVO" relatea
ză : Președinții celor două state — 
Nicolae Ceaușescu și G. Z. Singh — 
au subliniat, în cadrul convorbiri
lor și în toasturile rostite, că dialo
gul, înțelegerea și coexistența paș
nică sint premisele necesare pentru 
supraviețuirea omenirii. România 
și India s-au pronunțat cu hotă- 
rire împotriva înarmărilor nu
cleare.

Se evidențiază, de asemenea, că 
președintele României a salutat 
recenta propunere sovietică privind 
retragerea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune din Europa 
și încheierea imediată a unui acord 
în această privință, planul privind 
dezarmarea nucleară totală 'pînă în 
anul 2000 și a cerut S.U.A. să răs
pundă pozitiv la această propunere.

In timpul convorbirilor purtate 
la New Delhi de președintele 
Nicolae Ceaușescu, au fost discutate 
probleme .referitoare la relațiile 
dintre cele două țări, situația inter
națională, politica de pace și evo
luțiile din Asia de Sud. A fost 
semnat Acordul de lungă durată 
privind colaborarea eeonomică, ști
ințifică și tehnică și s-a convenit 
să se dubleze volumul comerțului 
reciproc, arată ziarul. Relatări 
despre vizită au publicat, de ase
menea, ziarele „MLADA FRONTA", 
„PRACE" și „LIDOVA DEMOKRA- 
CIE“.

„România și India subliniază do
rința de pace" — este titlul sub 
care ziarul „NEUES DEUTSCH
LAND" din R. D. Germană a re
latat despre hotărirea exprimată de 
cei doi șefi de stat de a acționa 
pentru pace și dezarmare, împo
triva cursei înarmărilor pe 
Pămînt și a extinderii ei in 
spațiul cosmic. Președintele 
Nicolae Ceaușescu, se arată, s-a 
pronunțat — la un dineu oferit in 
onoarea sa de președintele 
G. Z. Singh — pentru lichidarea 
tuturor armelor nucleare pină la 
sfîrșitul secolului.

Se evidențiază, de asemenea, că 
România — așa cum a declarat 
președintele Nicolae .Ceaușescu — 
sprijină propunerea sovietică pri
vind abordarea separată a proble
mei retragerii rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune din Eu
ropa și încheierea imediată a unui 
acord în această privință.

In relatările sale despre desfășu
rarea vizitei oficiale de prietenie 
în India a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. agenția 
PRESS TRUST OF INDIA eviden
țiază că în cadrul convorbirilor la 
nivel înalt româno-indiene. exami- 
nîndu-se situația actuală a lumii, 
s-a relevat că înrăutățirea clima
tului politic și economic interna
țional a sporit pericolul de război. 

ceea ce ar putea duce în cele din 
urmă la o catastrofă nucleară. Șe
fii de stat ai celor două țări s-au 
pronunțat pentru oprirea cursei 
înarmărilor nucleare și eliminarea 
armelor atomice pînă la sfîrșitul 
secolului. Președintele României și 
președintele Indiei au subliniat ne
cesitatea dialogului și a înțelegerii 
pentru realizarea unei păci durabi
le, lichidarea armelor nucleare și 
preîntîmpinarea extinderii cursei 
înarmărilor în spațiul cosmic. Tot
odată. și-au exprimat îngrijorarea 
fată de criza economică mondială 
și s-au pronunțat pentru o nouă 
ordine economică internațională.

Agenția pune în evidență conți
nutul convorbirilor avute de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu cu 
șeful statului indian, cu primul 
ministru, cu alte persoane oficiale, 
documentele semnate, care vor con
tribui la extinderea raporturilor de 
cooperare reciproc avantajoasă 
dintre cele două țări, sentimentele 
de căldură cu care au fost întîm- 
pinați distinșii oaspeți de către 
oficialitățile țării-gazdă.

Se arată, de asemenea, că, in 
timpul vizitei în India, președintele

Nicolae Ceaușescu a avut ample 
convorbiri cu primul-ministru în 
legătură cu probleme internațio
nale și de interes reciproc.

La convorbirile desfășurate în 
India de președintele 
Nicolae Ceaușescu cu primul-mi
nistru Rajiv Gandhi, a fost efec
tuat un amplu schimb de opinii 
privind probleme politice și econo
mice — relevă agenția CHINA 
NOUĂ. Se menționează, pe de altă 
parte, că la încheierea vizitei au 
fosț semnate documente importan
te, intre care Acordul de coopera
re economică, tehnică și științifică 
între guvernele celor două țări, ce 
vor contribui la extinderea și di
versificarea cooperării economice 
reciproc avantajoase.

România si India — se relevă, de 
asemenea. — vor promova dezvol
tarea cooperării reciproc avanta
joase in diferite sectoare, între care 
electrotehnica, electronica, energe
tica și metalurgia, știința și tehno
logia și în alte domenii de Interes 
comun.

România și India s-au pronunțat 
pentru măsuri urgente și efective 
de dezarmare, care să ducă la li
chidarea. pe etape, a tuturor ar
melor nucleare pină la sfîrșitul se
colului. evidențiază agenția kuwei- 
tiană KUNA. Aceasta relevă că 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
salutat inițiativele Indiei în ce pri
vește dezarmarea nucleară, expri- 
mind totodată sprijinul fată de 
ideea creării unor zone libere de 
arme nucleare, fără baze militare 
străine în nordul și centrul Euro
pei, precum și în alte regiuni ale 
lumii, inclusiv in regiunea Ocea
nului Indian.'

România și India — se subliniază 
— au convenit să sporească de 
peste două ori volumul schimburi
lor comerciale bilaterale pînă în 
anul 1990 și să extindă cooperarea 
în domenii ca. siderurgia, industria 
chimică si -altele. In acest sens au 
fost parafate un acord de coopera
re economică, științifică și tehnică 
și. o convenție privind evitarea du
blei Impuneri.

Se arată, de asemenea, că fn 
cursul convorbirilor președintelui 
Nicrtlae Ceaușescu cu primul-mi
nistru Rajiv Gandhi au fost exa
minate în principal evoluțiile re- 
gior^le și probleme bilaterale.

în relatarea sa cu privire la vi
zita oficială de prietenie a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Populară Bangladesh, 
agenția T.A.S.S. evidențiază că 
șeful statului român și-a exprimat 
satisfacția în legătură cu stadiul 
relațiilor dintre România și Ban
gladesh, menționînd că vizita se va 
înscrie ca un moment impor
tant în întărirea conlucrării din
tre cele două țări. Referindu-se 
la situația din lume, președintele 
Nicolae Ceaușescu a arătat că în
cordarea internațională sporește 
pericolul de catastrofă nucleară, 
pentru preintîmpinarea căreia po

poarele trebuie să-și unească efor
turile în lupta pentru dezarmare.

Se arată, de asemenea, că in 
cursul convorbirilor purtate cu pre
ședintele Hussain Mohammad Ers
had au fost examinate un cerc larg 
de probleme ale relațiilor bilatera
le, probleme regionale și interna
ționale de interes reciproc.

Cei doi președinți, se arată, au 
subliniat îngrijorarea profundă in 
legătură cu intensificarea cursei 
înarmărilor și și-au exprimat ho- 
tărîrea de a continua eforturile 
pentru consolidarea colaborării cu 
toate forțele iubitoare de pace în 
interesul realizării dezarmării ge
nerale și totale.

Interlocutorii — se relevă — 
au subliniat importanța obținerii 
cît. mai grabnice a independenței 
economice de către țările- în curs 
de dezvoltare și necesitatea unei 
participări active a tuturor state
lor dezvoltate Ia realizarea unei noi 
ordini economice.

La încheierea convorbirilor au 
fost semnate acorduri referitoare 
la încurajarea și garantarea inves
tițiilor de capital, reglementarea 
relațiilor financiare, transporturile 
maritime, precum și un program 
de colaborare economică, tehnică 
și științifică, relatează T.Ă.S.S.

Despre vizita întreprinsă în 
Bangladesh de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, relatea
ză, de asemenea, ziarele cehoslova
ce „RUDE PRAVO", „MLADA 
FRONTA", „PRACE" și „LIDOVA 
DEMOKRACIE".

Agenția irakiană I.N.A. pune în 
evidență faptul că președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat, 
în cursul vizitei sale în Bangladesh, 
pentru soluționarea tuturor con
flictelor și stărilor de tensiune din 
diferite regiuni ale lumii numai și 
numai pe cale pașnică, prin trata
tive. în acest sens — a spus pre
ședintele României — apreciem ne
cesară organizarea unei conferințe 
internaționale în problemele Orien
tului Mijlociu, care să aibă loc sub 
egida O.N.U., cu participarea tutu
ror statelor interesate, inclusiv a 
O.E.P.

Totodată, agenția subliniază fap
tul că șeful statului român a re
levat necesitatea reglementării prin 
mijloace pașnice a conflictului din
tre Iran și Irak. „Apreciem că tre
buie să se facă totul pentru a se 
ajunge cît mai grabnic la încetarea 
războiului dintre Iran și Irak", a 
spus conducătorul României în 
toastul rostit la banchetul oferit in 
onoarea sa la Dhaka de președin
tele Ershad, arată agenția.

In cadrul convorbirilor din
tre președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Bangladesh, Hussain 
Mohammad Ershad. a fost expri
mată preocuparea in legătură cu 
continuarea războiului dintre Iran 
și Irak, lansindu-se un apel la în
cetarea ostilităților, arată, în con
tinuare, agenția. Cei doi șefi de 
stat au discutat probleme bilate
rale și internaționale de interes co
mun. în problema Orientului Mij
lociu a fost subliniată necesitatea 
recunoașterii drepturilor poporului 
palestinian.

La sfîrșitul convorbirilor dintre 
cei doi șefi de stat au fost semna
te acorduri in domeniul cooperării 
bilaterale, informează I.N.A.

In relatarea sa despre acest 
eveniment, agenția kuweitiană 
KUNA se referă la conținu
tul convorbirilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu șeful statu
lui Bangladesh, la perspectivele de 
dezvoltare a cooperării economice 
dintre cele două țări.

MIJLOACELE DE INFORMARE 
EGIPTENE au relatat pe larg des
pre vizita oficială de prietenie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica India și 
Republica Populară Bangladesh, 
despre primirea deosebit de 
călduroasă făcută înalților soli ai 
poporului român în țările pe care 
le vizitează.

Intr-un comentariu al RADIODI
FUZIUNII EGIPTENE s-a subli
niat că vizitele șefului statului ro
mân se înscriu ca o nouă și majoră 
contribuție la dezvoltarea colabo
rării României cu țările în ours 
de dezvoltare, la strîngerea legătu
rilor dintre țările nealiniate, in in
teresul promovării păcii și înțele
gerii in întreaga lume.

In cursul vizitei în Ban
gladesh, președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, a conferit cu 
președintele H. M. Ershad asupra 
unei game largi de probleme bila
terale, regionale și internaționale, 
relatează agenția CHINA NOUĂ. 
Aceasta arată, de asemenea, că la 
încheierea convorbirilor au fost 
semnate acorduri privind coope
rarea economică, științifică și teh
nică, transporturile navale, evita
rea dublei impuneri și protejarea 
investițiilor.

Președintele Nicolae Ceaușescu — 
continuă agenția chineză — urmea
ză să viziteze Birmania și Nepal.

(Agerpres)

„Pentru o lume fără 

războaie și violență1'
VIENA 14 (Agerpres). — In ca

pitala Austriei s-a deschis, sub egida 
Forumului internațional de legătură 
al forțelor pentru pace, . Cea de-a 
patra Conferință-dialog pentru dez
armare și destindere avînd ca moto 
„Pentru o lume fără războaie și 
violență".

La manifestare participă reprezen
tanți ai organizațiilor de luptă pen
tru pace din numeroase țări, printre 
care și România, parlamentari, 
personalități politice, lideri sindicali, 
ai organizațiilor de femei și tineret 
de pe toate continentele.

In luările de cuvînt în cadrul șe
dinței inaugurale, a fost subliniată 
necesitatea de a fi depuse toate 
eforturile pentru instaurarea unei 
păci durabile în lume, pentru evi
tarea unei catastrofe nucleare și. în 
acest context, importanța unor con
vorbiri serioase și fructuoase între
U.R.S.S. și Statele Unite pe tărimul 
dezarmării.

Demersuri pentru realizarea 
neintirziată a unor acorduri 

de dezarmare
BONN 14 (Agerpres). — In cadrul 

primelor dezbateri din Bundestag în 
noua legislatură, deputății tuturor 
partidelor s-au pronunțat pentru 
realizarea neîntîrziată a unui acord 
sovieto-american privind eliminarea 
rachetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune din Europa, informează 
agenția A.D.N. Ministrul de externe, 
Hans-Dietrich Genscher, a relevat 
că încheierea cu succes a negocieri
lor de la Geneva ar constitui un pas 
important in istoria dezarmării și 
controlului armamentelor, ar da un 
nou impuls negocierilor privind ar
mele nucleare, chimice și convențio
nale, nrecum și relațiilor Est-Vest — 
a declarat ministrul de externe vest- 
german.

Critici la adresa practicilor 
comerciale și financiare 

inechitabile
GEORGETOWN 14 (Agerpres). — 

In comunicatul final adoptat la 
Georgetown in încheierea lucrărilor 
Conferinței extraordinare a Biroului 
de coordonare al Mișcării de neali
niere, participanții s-au pronunțat 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale — transmi
te agenția Prensa Latina. Documen
tul pune în evidență practicile co
merciale și financiare injuste și 
inechitabile promovate de unele 
state puternic dezvoltate din punct 
de vedere industrial, care pun pie
dici serioase în calea dezvoltării 
națiunilor aparținînd așa-numitei 
„lumi a treia", violind in fond în
seși principiile înscrise în Carta 
O.N.U. și Carta drepturilor și înda
toririlor statelor.

Semnatarii comunicatului final, 
reprezentînd peste 100 de state și 
organizații membre ale Mișcării de 
nealiniere, au evidențiat, în același 
timp, eforturile depuse în America 
Latină și zona caraibiană in direcția 
dezvoltării și consolidării cooperării 
regionale.

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

REUNIUNE. La Dhaka s-au des- 
Ichis lucrările reuniunii miniștrilor 

economiei și comerțului din țările 
asiatice membre ale „Grupului ce- 

Ilor 77“ la care participă delegați 
din 32 de state și reprezentanți ai 
unor organizații internaționale. In 
cursul lucrărilor participanții vor 
dezbate recomandările conținute in 

I proiectul „Declarației de la Dhaka", 
document elaborat anterior de un 

Igrup de experți, privind oprirea 
declinului prețurilor la produsele 
de bază ale acestor țări. îmbună- 

Itățirea climatului comercial global, 
mobilizarea resurselor economice 
în scopul dezvoltării și o reformă 
eficientă a sistemului monetar in- 

| ternațional.
BUGETUL BIRMANIEI. La

I Rangoon s-au încheiat lucrările reu
niunii Adunării Poporului (parla
mentul), consacrată aprobării pla
nului și bugetului pe 1987—1988. 
Potrivit bugetului aprobat de par- 

I lament, în exercițiul financiar vii
tor produsul național va crește cu 

15 la sută. In agricultură, sectorul 
cu cea mai mare pondere econo
mică, ritmul de creștere va fi de 

. 5,4 la sută.
I ZIARUL „NODON SINMUN", 

referindu-se la planul american de 
I a aduce o nouă unitate de rachete 

„Hawk" la bazele S.U.A. din Oki
nawa — Japonia, relevă consecin- 

Ițele unei asemenea acțiuni asupra 
situației din Asia de nord-est. 
După ce se menționează că, drept 
teren de exerciții pentru această 

I unitate, a fost aleasă Coreea de
Sud și sînt evocate alte activități 
militare, cum ar fi manevrele 

I„Team Spirit", în comentariul ci
tat de agenția A.C.T.C. se subli
niază că asemenea acțiuni agravea
ză tensiunea și sporesc pericolul de 
război in Peninsula Coreeană.

COMISIA O.N.U. PENTRU 
DREPTURILE OMULUI, care s-a 

I întrunit la Palatul Națiunilor din 
Geneva, și-a încheiat dezbaterile. 

IAu fost discutate o serie de pro
bleme legate de respectarea drep
turilor omului și au fost adoptate 
peste 60 de rezoluții referitoare la 

I diverse aspecte înscrise pe ordinea 
de zi. precum politica de apartheid 
promovată de regimul rasist snd- 

I african și ocuparea ilegală a Na

Apelul C.C. al P.C.U.S.
adresat poporului sovietic cu prilejul sărbătoririi 

a 70 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie
MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dat publicității Ape- 
lid C.C. al P.C.U.S. adresat poporului 
sovietic cu prilejul sărbătoririi a 70 
de ani de Ia Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie. Eveniment 
de importanță majoră al secolului 
al XX-lea, care a constituit începu
tul unei noi ere in viața umanității, 
Revoluția din Octombrie 1917 este 
continuată și astăzi de poporul 
sovietic, prin declanșarea in întreaga 
țară a acțiunilor de accelerare a 
progresului societății socialiste, în 
conformitate cu liniile trasate de 
plenara din aprilie 1985 a C.C. al 
P.C.U.S. și de cel de-al XXVII-lea 
Congres al partidului.

In acest an — evidențiază apelul
— omenirea poate și trebuie să fie 
izbăvită de pericolul unui război 
nuclear. Viața — în condiții de 
securitate, independență și progres
— poate și trebuie să fie asigurată

In sprijinul procesului de pace inițiat 
in America Centrală

MONTEVIDEO 14 (Agerpres). — 
Miniștrii de externe ai țărilor mem
bre ale Grupului de la Contadora și 
Grupului de Sprijin și-au exprimat 
satisfacția față de reluarea dialogu
lui direct intre cele cinci țări centro- 
americane pentru soluționarea crizei 
din regiune pe calea negocierilor, 
subliniind că vor continua să acțio
neze in direcția unei soluții pașnice 
în America Centrală, transmite agen
ția Prenșa Latina.

Intr-un comunicat dat publicității 
la Montevideo, unde s-a desfășurat 
reuniunea A.L.A.D.I. (Asociația La- 
tino-americană de Integrare), prilej 
cu care reprezentanții celor două 
grupuri au avut o serie de întilniri 
cu caracter informativ consacrate 
analizării evoluției situației din 
America Centrală, miniștrii de ex
terne ai țărilor membre reafirmă, de 
asemenea, „voința de a iniția noi ac
țiuni de pace care să răspundă in
tereselor esențiale și legitime ale di
feritelor părți implicate din regiu
ne". In acest sens, se arată în docu
ment, „cele opt țări latino-america- 
ne membre ale Grunului de la Con
tadora (Columbia. Mexic, Panama și 
Venezuela) și Grupului de Sprijin 
(Argentina, Brazilia. Peru și Uru
guay) vor continua să aibă consul
tări cu statele centroamericane pen
tru a spori contribuția lor la solu
ționarea negociată a diferendelor din 
America Centrală".

CIUDAP DE PANAMA 14 (Ager
pres). — într-o declarație făcută la 
Ciudad de Panama, președintele

R.S.A.

Demonstrații de solidaritate cu deținații politiei
PRETORIA 14 (Agerpres). — în 

Africa de Sud. zeci de mii de per
soane au participat, pe străzile ora
șelor locuite de negri, la manifestări 
consacrate Zilei de solidaritate cu 
deținuții politici aflați în închisori 
ca urmare a activității lor în vederea 
eliminării apartheidului.

Intr-o convorbire cu ziariștii, Win
nie Mandela, soția liderului Con
gresului Național African, Nelson 
Mandela, aflat de 20 de ani în în
chisoare, a declarat că populația de 
culoare a țării cere eliberarea deți- 
nuților politici, a copiilor și tineri
lor nevinovați. Ea a subliniat că 

mibiei de către acesta, problema 
respectării drepturilor omului în 
teritoriile arabe ocupate etc.

MANIFESTAȚII ANTIAPART- 
HEID. Sub deviza „Nici o legătură 
cu regimul de la Pretoria !“, în 
Suedia au - început manifestațiile 
din cadrul „săptămînii de acțiuni 
împotriva apartheidului". în cursul 
manifestărilor, opinia publică din 
diverse orașe ale țării va cere în
cetarea activității companiilor 
suedeze în R.S.A. și Namibia șl 
eliberarea imediată a tuturor deți- 
nuților politici din închisorile re
gimului de la Pretoria.

PROTEST. Comandamentul Na
țional al Oamenilor Muncii (C.N.T.) 
din Chile a hotărît organizarea la 
25 martie a unei noi „zile de mo
bilizare națională", în semn de 
protest față de refuzul autorități
lor de a da curs unor cereri pri
vind democratizarea cadrului poli
tic intern și asigurarea drepturilor 
și libertăților sindicale fundamen
tal». transmite agenția Prensa 
Latina.

ST ATI A INTERPLANETARA
AMERICANA ,,VOY AGER-2", afla
tă la o depărtare de peste trei 
miliarde kilometri de Pămint, 
și-a modificat cursul pentru a 
evita impactul cu inelul de me
teoriți care ar putea înconjura 
planeta Neptun. La o comandă 
transmisă de centrul de urmărire a 
zborului interplanetar de la Pa
sadena, viteza vehiculului cosmic a 
ajuns la 10 000 kilometri pe oră. 
Pentru a recepționa răspunsul la 
semnalul radio transmis de la cen
trul din California privind corec
tarea traseului de zbor au fost ne
cesare trei ore și șase minute. Lan
sat in 1977. „Voyager-2“ va ajunge 
la o distanți de 5 000 de kilome
tri de Neptun

DECLARAȚIE. Secretarul gene
ral al Partidului Unificat al Comu
niștilor Haitieni. Rene Theodore, a 
precizat că partidul sprijină proiec
tul noii constituții a țării și va 
vota favorabil în cadrul referendu
mului constituțional.

COOPERARE REGIONALA. Par
ticipanții la cea de-a Vl-a reuniu
ne anuală a Pactului Andin au 

CAPRICIILE VREMII. Frigul din 
la 24 august 1989. luna martie a atins în Aus

tria un record pentru ultima sută 
de ani — a anunțat Institutul me
teorologic central din această țară. 
Geruri asemănătoare în luna res
pectivă s-au mai înregistrat în anul

tuturor popoarelor. Politica parti
dului și statului sovietic este cu 
consecvență pașnică, relevă ape
lul, în care este subliniată hotă- 
rîrea de a se acționa astfel ca 
în pragul celui de-al treilea mileniu 
statele să arunce armele nucleare, 
să nu adipită arme în Cosmos, să le 
reducă și, în final, să le distrugă pe 
cele de pe Pămînt. în lupta pentru 
apărarea păcii, U.R.S.S. va face uz 
de întreaga sa autoritate politică și 
influență internațională, va adinei 
colaborarea cu țările socialiste fră
țești, pornind de la premisa că so
cialismul și pacea sînt inseparabile 
— menționează în încheiere apelul.

De asemenea, la Moscova a fost 
dată publicității hotărirea C.C. al 
P;C.U.S. privind manifestările ce 
vor avea loc în Uniunea Sovietică, 
prilejuite de marea sărbătoare a 
poporului sovietic — relatează agen
ția T.A.S.S.

Adunării Naționale nicaraguane, 
Carlos Nunez, și-a exprimat spe
ranța că la apropiata reuniune a șe
filor de stat din America Centrală — 
care se va desfășura în Guatemala — 
se vor face pași constructivi pe 
calea realizării păcii în regiune — 
transmit agențiile A.N.N. și Prensa 
Latina. „Planul de pace propus de 
Costa Rica trebuie să fie considerat 
ca un efort depus în cadrul proce
sului de pace inițiat de Grupul de 
la Contadora. Planul are și aspec
te pozitive, dar și elemente discuta
bile" — a spus el. „Orice acord la 
care s-ar ajunge în vederea păcii 
centroamericane trebuie să fie re
zultatul acțiunii comune a tuturor 
guvernelor din regiune — a declarat 
Carlos Nunez. Nimeni nu are drep
tul să definească, în numele celor
lalte țări din America Centrală, con
ceptul de democrație, fiecare națiune 
avînd propriile sale realități, tradi-, 
ții și probleme, ceea ce înseamnă că 
pot exista coincidențe și divergențe"/ 
a arătat el.

MANAGUA 14 (Agerpres). — In
tr-un document oficial transmis mir 
niștrilor de externe din țările mem
bre ale Grupului de la Contadora și 
Grupului de Sprijin, guvernul nica- 
raguan a solicitat formarea unei Co
misii de investigații și bune oficii, 
cu misiunea de a cerceta și a preîn- 
tîmpina producerea unor atacuri de 
frontieră la granița dintre Nicaragua 
și Honduras, transmit agențiile 
A.N.N., Prensa Latina și China 
Nouă.

Ziua de solidaritate cu deținuții po- 
litici semnifică manifestarea solida
rității cu cei ce luptă pentru elimi
narea discriminării1 naționale și uH 
omagiu adus celor ce s-au jertfit 
pentru aceeași cauză.

După cum informează surse sud- 
africane. citate în capitalele statelor 
vecine R.S.A., cea mai importantă 
demonstrație din cadrul Zilei de so
lidaritate cu deținuții politici a avut 
loc la Johannesburg, cel mai mare 
oraș sud-african. Poliția a intervenit, 
folosind gaze lacrimogene, pentru a-i 
împrăștia pe demonstranți.

continuat dezbaterile asupra căi- | 
lor de acțiune vizind intensificarea 
cooperării în zonă și lupta împo- | 
triva traficului cu droguri. Vorbi
torii au subliniat importanța pro
cesului de adîncire a cooperării re
gionale ca mecanism pentru afir
marea identității naționale a state- I 
lor membre ale Pactului Andin 
(Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru I 
și Venezuela). La reuniunea care 
se desfășoară în orașul Tunja, la 
120 km de Bogota, asistă repre- ■ 
zentanți ai parlamentelor din 14 
state latino-americane, precum și • 
din partea O.N.U., Organizației 
Statelor Americane, altor orgariis- i 
me internaționale.

INAUGURARE. Președintele R.A. i 
Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, a 
inaugurat la 14 martie cea de-a 1 
20-a ediție a Tîrgului internațional 
de la Cairo, manifestare la care 
participă firme și întreprinderi I
dintr-un mare număr de țări. 
România este prezentă Ia această I
ediție cu un stand de exponate re- |
prezentative din diverse sectoare 
ale economiei naționale. .

MIȘCARE GREVISTA. O am- I 
ploare tot mai mare capătă greva 
minerilor belgieni din regiunea 
Limburg, începută cu peste trei | 
săptămini în urmă. Muncitorii pro
testează împotriva intențiilor auto- i 
rităților de a închide trei din cinci 
exploatări și de â lăsa, astfel, fără 
lucru 8 000 de oameni, diritr-un to- 
tal de 19 000. In semn de solidari
tate cu minerii, muncitorii unei 
serii de întreprinderi din regiune , 
au încetat la rindul lor lucrul. Au 
fost închise, de asemenea, școlile ' 
primare și secundare. liceele și alte 
instituții de învățămînt din această I 
provincie a Belgiei.

1886. cind. la 2 martie, mercurul I 
termometrelor a coborit la Viena | 
la minus 16,4 grade Celsius. La
5 martie 1987, termometrul a inre- I 
gistrat în capitală minus 14,7 |
grade.
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