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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCIJ A SOSIT, 
ÎMPREUNA CE TOVARĂȘA ELENA CEACȘESCU, 
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PRIMIRE CALDĂ, OSPITALIERĂ, EXPRESIE A ÎNALTEI APRECIERI FAȚĂ DE POLITICA 

DINAMICĂ, PROFUND CONSTRUCTIVĂ DE PACE, ÎNȚELEGERE 

Șl COOPERARE A ROMÂNIEI SOCIALISTE

La Încheierea vizitei efectua
te in Republica Socialistă a 
Uniunii Birmane, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reintîlnit. 
Ia reședința rezervată oaspeți
lor români, cu președintele ță- 
rii-gazdă, San Yu, și doamna 
San Yu, întreținîndu-se cordial. 
Convorbirea care a avut loc a 
reflectat din nou caracterul 
deosebit de important al vizitei, 
al dialogului la nivel înalt des
fășurat cu acest prilej, convin
gerea că au fost deschise per
spective pentru amplificarea și 
adîncirea colaborării româno-

birmane, dorința celor două țări 
de a aduce o contribuție activă 
la cauza păcii, înțelegerii și co
laborării internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de președintele San Yu 
și doamna San Yu. s-au îndrep
tat apoi spre aeroportul inter
național din Rangoon, unde a 
avut loc ceremonia plecării 
înalților oaspeți.

întreaga atmosferă Care a 
dominat momentele finale ale 
vizitei a fost marcată de senti
mente de profundă stimă, de 
respect reciproc, de satisfacție,

de calde manifestări din partea 
locuitorilor din Rangoon.

Solii poporului român au fost 
salutați la aeroport cu deosebită 
considerație de vicepreședintele 
republicii, Aye Ko, secretarul 
Consiliului de Stat, Sein Lwin, 
primul-ministru Maung Maung 
Kha, de membri ai guvernului, 
precum și de șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în Bir- 
mania.

Sînt, intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Socialiste a 
Uniunii Birmane.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul

SUB SEMNUL DORINȚEI COMUNE DE A ÎNTĂRI 

CONLUCRAREA ACTIVĂ ROMÂNO-BIRMANEZĂ

S-a încheiat vizita oîicială de prietenie 
a tuvarasuiui Nicolae Ceausescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, 
in Republica Socialistă a Uniunii Birmane

Nicolae Ceaușescu, însoțit de 
președintele Republicii Socia
liste a Uniunii Birmane, San 
Yu, trece în revistă garda de 
onoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
despărțit la scara avionului de 
președintele San Yu și de 
doamna San Yu într-o atmosfe
ră de caldă considerație, care a 
caracterizat desfășurarea întrer 
gii vizite, înscrisă ca un eveni
ment remarcabil în cronica re
lațiilor de prietenie și colabo
rare dintre România șl Bir- 
mania.

începerea convorbirilor 
oficiale

Luni au avut loc, la' Katmandu, 
convorbiri oficiale între președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. și regele 
Birendra Bir Bikram Shah Dev al 
Nepalului.

Din partea română au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
precum și tovarășii Dimitrie Ancuța, 
viceprim-ministru al guvernului, 
loan Totu, ministrul afacerilor ex
terne, Constantin Mitea, consilier 
al președintelui Republicii, Iulian 
Bituleanu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, ambasadorul 
României in Nepal, alte persoane 
oficiale.

Din partea nepaleză au fost pre- 
zenți premierul Marich Man Singh 
Shrestha, ministrul afacerilor ex
terne, Shailendra Kumar Upadhyaya, 
alți membri ai guvernului, pre
cum și ambasadorul Nepalului in 
România.

Regele Birendra Bir Bikram Shah 
Dev a salutat cu căldură prezenta to
varășului Nicolae Ceaușescu. a to
varășei Elena Ceaușescu, a celorlalte 
oficialități române pe pămintul ne- 
palez, exprimîndu-și convingerea că 
vizita va reprezenta un moment im
portant în dezvoltarea raporturilor 
dintre cele două țări. In întărirea 
prieteniei Și colaborării româno- 
nepaleze.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit călduros pentru invitația 
de a vizita Nepalul, pentru primirea 
deosebit de cordială, prietenească^ ce 
i-a fost rezervată în capitala țării 
prietene. Katmandu. Președintele 
României a exprimat, totodată,' 
convingerea că actuala vizită. Înțele
gerile la care se va ajunge vor des
chide perspective largi de progres 
colaborării și conlucrării româno- 
nepaleze.

In cadrul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea relațiilor bilaterale, subliniin- 
du-se posibilitățile de care dispun 
cele două țări pentru a promova o 
colaborare și cooperare economică, 
tehnico-științifică, culturală, pe bază 
de deplină egalitate și în condiții 
reciproc avantajoase.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale actualității po
litice internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Birendra Bir Bikram Shah 
Dev au acordat o atenție specială 
problemelor opririi cursei înarmări
lor, în primul rînd a înarmărilor 
nucleare, și trecerii la dezarmare. 
De asemenea, a fost relevată însem
nătatea deosebită a creării, în di
verse regiuni ale globului, a unor 
zone ale păcii și cooperării, lipsite 
de arme nucleare.

Convorbirile au subliniat necesita
tea de a se face totul pentru solu

ționarea pe cale politică, prin tra
tative, a conflictelor și problemelor 
litigioase dintre state, lichidarea 
subdezvoltării și înfăptuirea unei 
noi ordini economice mondiale, re- 
levîndu-se rolul important ce revi
ne, în această privință, țărilor mici 
și mijlocii, țărilor în curs de dez
voltare și țărilor nealiniate, care 
constituie marea majoritate a lumii 
și sînt nemijlocit interesate într-o 
politică de independență, de colabo
rare și pace.

Președintele României șl suvera
nul nepalez au hotărît să se Inten
sifice și să se adîncească contac
tele. la diferite niveluri, între cele 
două țări, în vederea dezvoltării 
continue a colaborării și conlucrării 
româno-nepaleze, atît pe plan bila
teral, cît și pe arena mondială, în 
lupta pentru promovarea păcii și 
destinderii internaționale.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă .de prietenie, înțelegere și 
stimă reciprocă.

Dineu oficial in onoarea președintelui Nicolae Ceausescu 
si a tovarășei Elena Ceausescu oferit de regele 

Birendra Bir Bikram Shah Dev 
si regina Aishwarya Raiva Laxuii Devi Shah

TELEGRAMA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat luni la dineul oficial ofe
rit in onoarea lor de regele Birendra 
Bir Bikram Shah Dev al Nepalului 
și regina Aishwarya Rajya Laxmi 
Devi Shah.

A luat parte tovarășul Valentin 
Ceaușescu.

La dineu au participat tovarășii 
Dimitrie Ancuța, viceprim-minis
tru al guvernului, loan Totu, mi
nistrul afacerilor externe, alte per
soane oficiale.

Au luat parte primul-ministru, 
Marich Man Singh Shrestha, pre
ședintele parlamentului, Navaraj 
Subedi, președintele Comitetului 
Permanent al Consiliului de Stat, 
Anirudbha Prasad Singh, ministrul 
afacerilor externe, Shailendra Kumar 

Upadhyaya, cu soțiile, alți membri 
ai guvernului.

Era prezent decanul corpului di
plomatic, ambasadorul Italiei în 
Nepal.

Participanții la dineu au salutat 
cu înaltă considerație și profund res
pect pe solii poporului român, ex
presie a recunoașterii și aprecierii 
activității prodigioase a șefului sta
tului român puse în slujba păcii și 
înțelegerii între popoare, a activității 
științifice remarcabile a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a prestigiului 

• Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
• Toastul regelui Birendra Bir Bikram Shah Dev

IN PAGINA A III-A

In aceste momente de aleasă sărbătoare, exprimînd gindurile șl senti
mentele milioanelor de tineri ai patriei, participanții la Simpozionul 
național consacrat aniversării a 65 de ani de la crearea Uniunii Tineretului 
Comunist și a 30 de ani de la înființarea Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România reafirmă dragostea nețărmurită și recunoștința 
fierbinte, înalta stimă și adinca prețuire pe care le nutresc față de dum
neavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, patriot 
înflăcărat și strălucit militant comunist, care v-ați identificat din cei 
mai tineri ani ai vieții cu lupta partidului și poporului român pentru 
libertate națională și dreptate socială, făuritorul celei mai mărețe epoci 
din multimilenara istorie a tării, părinte drag și prieten apropiat al ti
nerei generații, neobosit erou al păcii, al înțelegerii și cooperării intre po
poarele și națiunile lumii.

Pentru noi. tineretul României socialiste libere și prospere de astăzi, 
reprezintă un titlu de nețărmurită cinste și înaltă mindrie patriotică faptul 
că Istoria mișcării revoluționare și democratice de tineret, a organizațiilor 
noastre comuniste este indisolubil legată de pilduitoarea dumneavoastră 
activitate, exemplu eroic al luptătorului neînfricat pentru libertatea, dem
nitatea și fericirea poporului, pentru împlinirea mărețelor sale idealuri de 
independență și progres social.

Acum, în pragul marii sărbători a tinerei generații aducem un vibrant 
omagiu neobositei activități pe care ați desfășurat-o în fruntea organi
zației revoluționare de tineret, cutezanței și abnegației consacrate mo
bilizării tinerilor la acțiunea fermă împotriva exploatării sociale, a fascis
mului, curajului și clarviziunii cu care ați transformat procesul de la 
Brașov intr-o tribună de luptă a partidului, neînfricării și demnității ma
nifestate în anii grei ai întemnițării de la Doftana, pilduitorului exemplu 
de- dîrzenie și sacrificiu pe care l-ați constituit pentru întreaga noastră 
mișcare comunistă, revoluționară.

Toți tinerii țării cinstesc cu adine respect și profundă recunoștință 
participarea și rolul dumneavoastră determinant, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu la pregătirea și desfășurarea marilor manifestații antifas
ciste și antirăzboinice de la 1 Mai 1939, la acțiunile hotărîte de antrenare 
a tinerei generații în înfăptuirea obiectivelor procesului de edificare a noii 
istorii a patriei.

Acum, cînd rememorăm cu deosebită emoție împlinirea a șase decenii 
șl jumătate de la crearea organizației revoluționare de tineret, dăm glas 
sentimentelor de înălțătoare mindrie patriotică ale tuturor tinerilor patriei 
de a fi contemporanii celei mai înfloritoare epoci din multimilenara istorie 
a țării inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu* 1, in care, sub conducerea încercată a Partidului Comu
nist Român, sub imboldul prodigioasei dumneavoastră activități revolu
ționare. patria noastră se afirmă tot mai puternică și mai demnă în rindul 
națiunilor lumii, satisfacției că tînăra generație a patriei, alături de în
tregul nostru popor, participă activ și responsabil la marea epopee revo
luționară a timpului nostru, adueîndu-și contribuția de seamă la reali
zarea istoricelor obiective de dezvoltare multilaterală a țării stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului.
(Continuare în pag. a V-a)

României pe toate, meridianele glo
bului.

Regele Birendra Bir Bikram Shah 
Dev și președintele Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi urmărite cu deo
sebit interes și subliniate cu aplauze.

Au fost Intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

In timpul dineului, președintele 
României și regele Nepalului s-au în
treținut îndelung, cu deosebită cor
dialitate.

Dineul s-a desfășurat intr-o atmos
feră de caldă prietenie.

ADRESATĂ TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la Simpozionul național consacrat 
aniversării a 65 de ani de la crearea 

Uniunii Tineretului Comunist și a 30 de ani 
de la infiintarea Uniunii Asociațiilor• I

Studenților Comuniști din România• V
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
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VIZITA OHCIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘUIUI NICOIAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REGATUL NEPAL

Zeci de mii de locuitori ai capitalei Nepalului 
au întîmpinat sărbătorește pe președintele 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, 
exprimînd astfel sentimentele

de caldă prietenie față de poporul român,

față de România socialistă
Zeci de mii de locuitori din 

Katmandu, capitala de la poalele 
Himalayei, au participat, luni, 
la întâmpinarea sărbătorească 
a președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, în vizita oficială 
de prietenie în Nepal, la invitația 
regelui Birendra Bir Bikram Shah 
Dev și a reginei Aishwarya 
Rajya Laxmi Devi Shah.

La vizită participă tovarășul 
Valentin Ceaușescu.

Primirea distinșilor oaspeți s-a 
constituit intr-un eveniment de 
însemnătate națională care a pus 
în evidență sentimente de priete
nie, stimă și înalt respect față de 
solii poporului român. Manifestă
rile calde, prietenești — urările, 
cîntecul, dansul, florile, ovațiile 
îndelungi — au alcătuit un impre
sionant cadru de „Bun venit!" în 
cinstea unor personalități proemi
nente din viața internațională con
temporană, promotori de excepție 
ai spiritului păcii, prieteniei, înțe
legerii și colaborării tuturor po
poarelor într-o lume mai bună 
și mai treaptă — președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Ora 12. Aeronava prezidențială 
românească aterizează pe aero
portul internațional Tribhuvan. 

poarta din lemn de tea, în stil 
tradițional, simbolizînd ospitali
tatea nepaleză, adresează calde 
urări de bun venit președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu regele Birendra 
Bir Bikram Shah Dev și regina 
Aishwarya Rajya Laxmi Devi 
Shah.

Un grup ■ de copii în costume 
naționale oferă oaspeților ghir
lande de flori.

Însoțiți de suveranii nepalezi, 
distinșii reprezentanți ai poporului 
român sînt salutați, în continuare, 
de primul-ministru, Marich Man 
Singh Shrestha, președintele parla
mentului, Navaraj Subedi, pre
ședintele Comitetului Permanent 
al Consiliului de Stat, Anirudbha 
Prasad Singh, cu soțiile.

De pe podiumul, de onoare, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România primește înaltele onoruri 
de stat. S-au intonat imnurile ce
lor două țări, timp în care au fost

trase în semn de salut 21 de salve 
de artilerie.

Ceremonia de întâmpinare con
tinuă cu omagiul adresat solilor 
poporului român de membri ai gu
vernului, de personalități ale vieții 
politice, economice, științifice și 
culturale nepaleze.

Pe străzile orașului Katmandu 
se desfășoară în continuare o ade
vărată sărbătoare populară, cu 
participarea entuziastă a locuitori
lor capitalei — tineri și vîrstnici — 
care își manifestă sentimentele de 
bucurie, satisfacție, prietenie, de 
aleasă stimă, prețuire și respect. 
Se aplaudă îndelung, se flutură 
stegulețe românești și nepaleze 
alăturate simbolic, se, ctntă și se dansează în port național, redînd 
specificul tuturor zonelor nepaleze. 
Coloana oficială trece pe sub arca
de împodobite festiv, pe frontispi
ciile cărora sînt înscrise urările 
adresate de poporul țării-gazdă : 
„Un cordial bun venit domnului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
doamnei Elena Ceaușescu!", „Tră
iască prietenia dintre România și 
Nepal!“, „Nepalul apreciază și sa
lută eforturile depuse de România 
pentru pacea lumii!", „Nepalul și 
România doresc o pace trainică in 
lumeJ", „Salutăm din inimă pe 
distinșii reprezentanți ai poporului 
român !“. Aceleași urări sînt scan
date de oamenii ce formează un 
culoar viu pînă în centrul orașu
lui, la Kastha-Mandap — salonul 
de onoare al municipalității, con
struit în secolul al XIV-lea dintr-un 
singur arbore tec. Mii de oameni, 
masați în acest loc, simbolizînd 
inima capitalei și a țării, ovațio
nează cu cordialitate, în timp ce 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt sa
lutați cu căldură și urări de bun 
venit de primarul Kamal Chitra- 
kar și invitați să semneze în cartea 
de onoare a străvechiului oraș.

Se înmînează iluștrilor soli ai 
poporului român cheia de aur a 
municipiului Katmandu. Pre
ședintele României o ridică spre 
mulțimea entuziastă și menționea
ză că „aceasta este cheia priete
niei și păcii internaționale", cu
vinte primite cu mare satisfacție.

In continuare, traseul pînă la 
Palatul regal Narayanhity este

parcurs în călești de ceremonie 
deschise, escortate de escadroane 
de cavalerie în ținută de paradă.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu regele Birendra Bir 
Bikram Shah Dev, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
regina Aishwarya Rajya Laxmi 
Devi Shah, răspund cu prietenie 
manifestărilor de mare căldură 
ale populației, care salută întâl
nirea de la Katmandu ca pe un 
eveniment istoric al relățiilor 
româno-nepaleze.

Garda regală prezintă la sosire 
onorul, fiind intonate imnurile na
ționale, după care în salonul de 
ceremonii are loc o întrevedere 
cordială între președintele Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu tovarășul Valentin 
Ceaușescu, și regele Birendra Bir 
Bikram Shah Dev și regina 
Aishwarya Rajya Laxmi Devi 
Shah.

Opinia publică din Nepal nutreș
te convingerea — amplu reflectată 
de ziarele și revistele locale, de 
emisiunile de radio și televiziune — 
că solia de pace, prietenie și co
laborare a poporului român consti
tuie un eveniment de însemnătate 
remarcabilă în cronica raporturilor 
de înțelegere și cooperare dintre 
România și Nepal, fiind prima vi
zită oficială pe care o efectuează 
un șef de stat român în această 
țară. Auspiciile sub care a început 
atestă că această vizită va deveni 
un moment politic de referință, un 
factor de stimulare a evoluției vi
itoare, a dezvoltării relațiilor ro
mâno-nepaleze..

In același timp, vizita înalților 
oaspeți români la Katmandu re
flectă dorința celor două țări și 
popoare de a coopera mai strins 
pe plan internațional, de a-și adu
ce o contribuție mai mare la 
crearea unui climat de încredere 
și securitate, la apărarea păcii, la 
făurirea unei noi ordini economice 
internaționale, spre beneficiul lor 
și al întregii comunități interna
ționale.

Impresionanta sărbătoare popu
lară de la Katmandu a dat expre
sie satisfacției și onoarei de a-i 
avea ca oaspeți de seamă pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu.

PRIMIRI IA PRfSEDINTELE NICOIAE CEAUSESCU SI TOVARASA ElENA CEAUSESCU
» » I s I

Primul-ministru al Nepalului
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■

• -
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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au pri
mit. luni după-amiază. pe primul- 
ministru al Nepalului, Marich Man 
Singh Shrestha.

Premierul nepalez a adus cu 
acest prilej un omagiu activită
ții și personalității președintelui 
Nicolae Ceaușescu, relevind, totoda
tă, că vizita înalților oaspeți are o 
semnificație istorică pentru poporul 
și țara sa, fiind un eveniment de 
excepțională însemnătate in dezvol
tarea relațiilor de prietenie dintre 
cele două state. Poporul nepalez — a 
subliniat. în același timp, premierul 
— dă o înaltă apreciere politicii ex
terne a României și rolului deosebit 
de important pe care îl are în viața 
internațională. în acest cadru, pre
mierul nepalez a mulțumit pentru 
sprijinul pe care România îl acordă 
propunerii regelui Nepalului de a 
declara țara sa zonă a păcii.

Președintele Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că vizita pe 
care o întreprinde în Nepal și con
vorbirile purtate cu acest prilej vor 
duce la dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări.

In spiritul dorinței reciproce de a 
promova raporturile româno-nepa
leze, schimbul de păreri in această 
problemă a pus în evidență convin
gerea că vizita va deschide noi 
perspective colaborării economice și 
în alte domenii, va contribui la iden
tificarea și concretizarea de noi po
sibilități, la promovarea unor forme 
noi de cooperare.

Abordînd unele probleme ale 
vieții internaționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat că insti
tuirea de zone denuclearizate, fără 
arme chimice șl baze militare — care 
constituie un obiectiv principal al

politicii externe românești — face 
parte integrantă din lupta pentru 
pace, destindere și colaborare inter
națională.

Convorbirea a evidențiat, totodată 
satisfacția pentru faptul că România 
și Nepalul au poziții identice în pro
blemele cardinale ale contemporanei

tății, ceea ce a contribuit și contri
buie la apropierea și strîngerea legă
turilor dintre popoarele celor două 
țări.

Ministrul afacerilor externe al Nepalului
Luni după-amiază. președintele 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit pe mi
nistrul afacerilor externe al Nepa
lului. Shailendra Kumar Upadhyaya.

Exprimind gratitudinea pentru 
onoarea de a fi primit, ministrul a- 
facerilor externe a ținut să subli
nieze însemnătatea de excepție a vi
zitei șefului statului român in țara 
sa. El a adresat, totodată, vii mul
țumiri pentru sprijinul pe care 
România l-a acordat propunerii ca 
Nepalul să fie declarat zonă a păcii 
Si a dat o Înaltă apreciere acțiuni
lor și eforturilor țării noastre in 
direcția transformării regiunii Balca
nilor intr-o zonă denuclearizată, 
liberă de arme chimice, fără baze 
militare.

în cadrul convorbirii, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a referit la 
concepțiile și pozițiile românești in 
problemele dezarmării și păcii, li
chidării subdezvoltării, instaurării 
unei noi ordini economice interna
ționale.

întrevederea a prilejuit un schimb 
de păreri asupra unor aspecte prin
cipale ale actualității politice inter
naționale. in acest cadru relevîn- 
du-se cu satisfacție conlucrarea 
rodnică dintre România și Nepal in 
cadrul O.N.U.. al altor organizații și 
foruri internaționale.
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REGATEI. NEPAL

Dineu nficial In onoarea președintelui Hicolae Ceausescu 
si a tovarășei Elena Ceausescu oferii de regele 

Birendra Bir Bikram Shah Dev 
si regina flishwarya Rajya Laumi Devi Shah

Toastul regelui
Birendra Bir Bikram Shah Dev

Domnule președinte, 
Doamnă Ceaușescu, 
Stimați oaspeți, 
Doamnelor și domnilor,Sînt fericit să adresez un călduros bun venit dumneavoastră. domnule președinte Nicolae Ceaușescu. și doamnei Elena Ceaușescu. cu prilejul sosirii în Nepal.Totodată, constituie pentru mine o onoare de a adresa. în numele reginei, al guvernului și poporului meu. precum și al meu personal. un salut călduros stimatilor oaspeți care vă însoțesc pe dumneavoastră. domnule președinte, la acest dineu.Avem convingerea că această vizită. care ne va da posibilitatea să efectuăm un schimb de vederi în probleme de Interes comun, va contribui la conlucrarea mai strîn- să dintre România și Nepal.Dumneavoastră, domnule președinte, vă bucurați de respect în Nepal, ca un conducător care a- pără cu curaj cauza păcii mondiale si a independentei naționale.Deși vizita dumneavoastră este scurtă, sperăm că ea vă vă da posibilitatea să constatat! sentimentele de prietenie pe care poporul nepalez le nutrește fată de dumneavoastră si poporul tării dumneavoastră.Urmărim cu interes si apreciem progresele remarcabile obținute de România sub conducerea dumneavoastră. Politica externă de independență a României este bazată pe realități geopolitica proprii si are la bază idealurile dum

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Maiestățile Voastre, 
Doamnelor și domnilor,Doresc ca, In numele meu și al tovarășei mele, să vă mulțumesc călduros pentru invitația de a vizita țara dumneavoastră, pentru primirea ospitalieră ce ne-a fost rezervată. îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, și cu acest prilej, dumneavoastră, precum și întregului popor al Nepalului prieten, un salut cordial și cele mai bune urări.Ne face o deosebită plăcere să vizităm Nepalul, să cunoaștem viața șl preocupările harnicului dumneavoastră popor, eforturile sale pe calea dezvoltării economice și sociale independente.Noi apreciem că România și Nepalul — deși se află la mari distanțe — au posibilitatea să dezvolte trainice legături de colaborare economică, tehnico-științifică, culturală și în alte domenii, să conlucreze activ pe plan internațional pentru afirmarea politicii de pace și înțelegere între națiuni. Dorim ca vizita pe care o facem în țara dumneavoastră, convorbirile și înțelegerile la care vom ajunge să dea un puternic impuls eforturilor comune în această direcție. Considerăm că dezvoltarea colaborării dintre România și Nepal — pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc — corespunde pe deplin intereselor de progres și dezvoltare liberă ale celor două țări și, totodată, servește cauza păcii în lume.Acționînd pentru înfăptuirea planurilor și programelor sale de dezvoltare, România acordă o deosebită atenție situației internaționale, promovează ferm o politică de pace.de independență și largă conlucrare internațională, pornind de la faptul că numai în condiții de liniște și de pace poporul român —. ca și toate popoarele lumii — își poate realiza cu succes obiectivele sale de construcție socialistă, în actualele împrejurări internaționale, pentru întreaga omenire nu poate fi problemă mai importantă decît dezarmarea, decît înlăturarea primejdiei unul nou război mondial, care, în mod inevitabil, s-ar transforma într-o catastrofă nucleară ce ar duce la distrugerea vieții și a întregii civilizații pe Pămînt ! Este necesar ca toate popoarele să-și unească 

neavoastră de promovare a înțelegerii regionale și de menținere a păcii mondiale. Constituie pentru noi un motiv de satisfacție faptul că pozițiile adoptate de România în multe probleme complexe ale vieții internaționale corespund cu propriile noastre poziții, fondate pe principiile nealinierii.Nepalul și România au poziții similare și principiale în asemenea probleme, cum sînt coexistenta pașnică. neagresiunea, neamestecul în treburile interne ale altor state, opoziția față de rasism și apartheid. dezarmarea și solutionarea pașnică a conflictelor dintre state.în concordantă cu idealurile cuprinse în Carta Națiunilor Unite, țările noastre se pronunță pentru respectarea dreptului tuturor statelor, mari sau mici, de a-si hotărî independent destinele, corespunzător situației concrete, nevoilor si aspirațiilor lor.
I

Domnule președinte,Atît Nepalul, dt si România sînt țări iubitoare de pace, angajate pe calea progresului economic și social. Noi împărtășim țelurile păcii și dezvoltării. Totodată, noi considerăm că se impune mobilizarea tuturor mijloacelor și resurselor de care dispunem pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului potrivit cerințelor și așteptărilor sale crescînde.Curșa înarmărilor constituie un motiv de mare îngrijorare pentru noi. nu numai datorită efectelor negative asupra păcii mondiale, ci și pentru că noi avem convingerea că vastele resurse irosite de cursa înarmărilor ar putea soluționa.

forțele șl să conlucreze cît mai strîns pentru a opri cursul periculos al evenimentelor, pentru a apăra dreptul suprem al oamenilor, al națiunilor, la pace, la viață, la dezvoltare independentă și demnă !România se pronunță și militează ferm pentru lichidarea în etape, pînă la sfîrșitul acestui secol, a tuturor armelor nucleare și reducerea substanțială a armelor convenționale. Trebuie să se facă totul pentru a se ajunge cît mai neîntîrziat, încă în cursul acestui an, la încheierea unui acord privind eliminarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune din Europa, ca un prim pas spre eliberarea continentului de orice arme nucleare și trecerea la lichidarea totală a arsenalelor nucleare din întreaga lume.în același timp, trebuie să se treacă în modul cel mai hotărit la reducerea substanțială a armelor clasice, a efectivelor si cheltuielilor militare. Țara noastră a hotărit — în cadrul unui referendum al întregului popor — să treacă în mod unilateral la reducerea, cu 5 la sută, a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare. Apreciem că o asemenea măsură, urmată și de alte state, ar deschide calea înfăptuirii unor noi și noi acțiuni concrete de dezarmare, a folosirii uriașelor sume cheltuite pentru înarmări în scopul soluționării problemelor economice si sociale din fiecare țară si. îndeosebi, pentru sprijinirea eforturilor de progres ale țărilor în curs de dezvoltare.Milităm ferm pentru transformarea Balcanilor — regiunea in care se află țara noastră — într-o zonă a păcii și colaborării, lipsită de arme nucleare și chimice, fără baze militare străine. Sprijinim crearea unor astfel de zone în nordul și centrul Europei și pe alte continente. în acest context, doresc să subliniez că România apreciază și sprijină propunerea Maiestății Voastre privind declararea Nepalului ca zonă a păcii.Milităm consecvent pentru excluderea forței și a amenințării cu forța din relațiile internaționale, pentru soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor conflictelor și problemelor litigioase din diferite regiuni ale lumii.Realitățile evidențiază că una din cele mai grave probleme ale zilelor noastre — căreia trebuie să I se găsească de urgență rezolvare — este lichidarea subdezvoltării, a 

printr-o utilizare adecvată, multe din problemele cu care se confruntă lumea în prezent, contribuind In acest fel la promovarea bunăstării umanității. în acest spirit ne-am pronunțat în mod constant pentru dezarmare și pace.Avînd în vedere aceste realități și animați de sincera dorință de a contribui la cauza păcii și stabilității universale, prin instituțio- nalizarea păcii, am propus ca Nepalul să fie declarat zonă a păcii. în numele guvernului și poporului din Nepal, precum și al meu personal, doresc să vă exprim, domnule președinte, sincera apreciere pentru înțelegerea manifestată de România față de aspirațiile de pace ale Nepalului.Sper, de asemenea, că actuala vizită a dumneavoastră va amplifica domeniile de cooperare bilaterală. în interesul celor două popoare ale noastre.în încheiere, permiteți-ml încă o dată. domnule președinte, doamnă Ceaușescu și stimați oaspeți, să vă adresez din nou un bun venit și să vă urez o ședere plăcută în Nepal.Cu aceste cuvinte, vă invit, doamnelor și domnilor, să ridicăm paharul pentru :— sănătatea și fericirea stimatului președinte al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu. și a doamnei Elena Ceaușescu ;— pentru pacea si prosperitatea poporului român ;— pentru întărirea continuă a prieteniei dintre Regatul Nepalului si Republica Socialistă România !Vă mulțumesc. (Vii aplauze).

marilor decalaje dintre țările sărace si cele bogate, care se adîn- cesc continuu ca urmare a crizei economice mondiale și. in general, a relațiilor inechitabile din viața internațională.Este necesară organizarea unei conferințe internaționale, în cadrul O.N.U.. la care să participe atît țările în curs de dezvoltare, cît si țările dezvoltate, în vederea realizării unor înțelegeri corespunzătoare asupra tuturor problemelor privind lichidarea subdezvoltării — inclusiv a problemei datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare — și pentru instaurarea noii ordini economice.Soluționarea trainică și justă a marilor probleme ale vieții internaționale impune participarea activă. în condiții de deplină egalitate. a tuturor statelor, și în primul rind a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare si nealiniate, care constituie marea majoritate a lumii și sînt nemijlocit interesate într-o politică de independentă, de colaborare si pace.As dori să menționez, cu multă satisfacție . conlucrarea activă dintre România și Nepal și pe arena internațională și să exprim convingerea că această conlucrare se va dezvolta si mai mult în viitor.Totodată, as dori să mulțumesc pentru primirea ospitalieră ce ne-a fost rezervată, să adresez locuitorilor capitalei tării dumneavoastră cele mai calde mulțumiri pentru manifestările deosebit de prietenești cu care ne-au întîmpi- nat.Doresc ca în numele locuitorilor capitalei noastre, al întregului popor român să adresez populației orașului Katmandu și întregului popor al Nepalului prieten cele mai bune urări de progres, prosperitate și pace.încredințat că vizita pe care o facem în Nepal se va înscrie ca o contribuție de seamă la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre, doresc să toastez :— in sănătatea Maiestății Voastre și a reginei,— pentru progresul și prosperitatea poporului prieten al Nepalului,— pentru prietenia și colaborarea dintre România și Nepal,— pentru pace și înțelegere în întreaga lume,— în sănătatea dumneavoastră, a tuturor !(Vii Aplauze).

întâlnirea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu
cu regele Birendra Bir Bikram Shah Dev 
și regina Aishwarya Rajya Laxmi Devi Shah

în cursul după-amiezei de luni, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Si tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
reintilnit cu regele Nepalului. Biren
dra Bir Bikram Shah Dev, și regina 
Aishwarya Rajya Laxmi Devi Shah.

A participat, tovarășul Valentin 
Ceaușescu.

Președintelui Nicolae Ceaușescu 
l-a fost conferit, in cadrul lntilnirii, 
de către regele Birendra Bir Bikram 
Shah Dev cea mai înaltă distincție 
nepaleză — Ordinul „Ojasvi-Raja- 
nya", cu colan și eșarfă.

Tovarășei Elena Ceaușescu i-a fost 
conferit, de asemenea. Ordinul „Tri- 
shakti Patta". clasa I. cu eșarfă.

- Președintele Nicolae Ceaușescu a 
conferit regelui Birendra Bir Bikram <. 
Shah Dev Ordinul ..Steaua Republicii 
Socialiste România", clasa I. cu eșar- ; 
fă, și reginei Nepalului Ordinul S

„23 August", clasa I. eu eșarfă.
în continuarea lntilnirii, desfășu

rată sub semnul stimei și considera
ției reciproce, într-o atmosferă cor
dială, de Înțelegere reciprocă, a avut 
loc un schimb de vederi privind 
relațiile dintre cele două țări și po
poare.

pace.de
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încheierea vizitei oficiale de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Convorbiri oficiale intre președintele Nicolae Ceausescu 
si președintele San Yu

Duminică, 15 martie, au avut loc, 
la Palatul prezidențial din Rangoon, 
convorbiri oficiale între președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Socialiste a Uni
unii Birmane, San Yu.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășa 

Elena Ceaușescu, precum șl tovară
șul Dimitrie Ancuța, vlceprim-ml- 
nlstru al guvernului, loan Totu, mi
nistrul afacerilor externe, Constantin 
Mltea, consilier al președintelui Re
publicii, Iulian Bituleanu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
alte persoane oficiale.

’Din partea birmană — Aye Ko, 
vicepreședinte al Republicii, Sein 
iAvin, secretarul Consiliului de Stat, 
Maung Maung Kha, primul-mlnistru, 
Tun Tin și Kyaw Htin, viceprim-mi- 
nlștri, Ye Gaung, ministrul afaceri
lor externe, alte persoane oficiale. 

Președintele San Yu a salutat și in 
acest cadru, cu deosebită căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, exprimindu-șl 
satisfacția pentru vizita pe care

COMUNICAT
cu privire la vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu,

președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in Republica Socialistă a Uniunii Birmane

în perioada 14—16 martie 1987, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat o vizită ofi
cială de prietenie in Republica So
cialistă a Uniunii Birmane. la invi
tația președintelui Republicii Socia
liste a Uniunii Birmane, Sau Yu. Și 
a doamnei San Yu.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au luat cunoștință cu de
osebit interes de realizările poporu
lui birman pe plan economic și so
cial, au vizitat obiective istorice și 
culturale, bucurindu-se de o primire 
călduroasă din partea guvernului și 
poporului Republicii Socialiste a U- 
niunii Birmane, ceea ce reflectă le
găturile apropiate de prietenie din
tre cele două țări și popoare.

In timpul vizitei, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. a avut 
o Intîlnire cu Ne Win, președintele 
Comitetului Central al Partidului 
Programul Socialist Birman, desfășu
rată intr-o atmosferă prietenească și 
cordială.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa- Elena 
Ceaușescu. a purtat convorbiri ofi
ciale cu San Yu. președintele Repu
blicii Socialiste a Uniunii Birma
ne. în cadrul convorbirilor, des
fășurate Intr-o atmosferă de în
țelegere reciprocă, au fost abor

Telegramă de la bordul avionului prezidențial

Domnului SAN YU
Președintele Republicii Socialiste a Uniunii BirmaneRANGOON

Părăsind teritoriul Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, îmi este 
deosebit de plăcut să vă adresez, și pe această cale, în numele meu și al 
tovarășei mele, cele mai calde mulțumiri pentru primirea și ospitalitatea de 
care ne-am bucurat în frumoasa dumneavoastră țară.

Am convingerea că vizita, convorbirile și înțelegerile la care am ajuns 
împreună se vor înscrie ca un moment de cea mai mare importanță în 
dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor româno-birmane, corespunzător 
intereselor de progres ale țărilor noastre, ale .păcii și colaborării între națiuni.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa, o dată cu salutul nostru de rămas 
bun, urările noastre de sănătate și fericire, de progres și prosperitate pentru 
poporul birman prieten.

lnalții oaspeți români o efectuează 
în Birmania, vizită ce marchează un 
moment de seamă in istoria rela
țiilor dintre țările și popoarele noas
tre.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru invitația de a vizita 
Birmania, pentru ospitalitatea de 
care se bucură în această țară și a 
exprimat convingerea că, prin efor
turi comune, relațiile de colaborare 
dintre România și Birmania vor cu
noaște o dezvoltare continuă în in
teresul celor două țări și popoare, al 
cauzei păcii și Înțelegerii între na
țiuni.

In cadrul convorbirilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut o amplă 
prezentare a preocupărilor și rea
lizărilor poporului român in dezvol
tarea economică și socială a țării, în 
construcția societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România. De a- 
semenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat pe larg sistemul demo
cratic de conducere a societății. Sub
liniind că România situează ferm la 
baza relațiilor sale internaționale 
principiile deplinei egalități In 

date probleme privind dezvoltarea 
relațiilor bilaterale în domeniile 
politic, economic, tehnico-științific 
și cultural și s-a efectuat un schimb 
util de păreri in probleme majpre 
ale vieții internaționale.

Cei doi președinți au examinat 
stadiul actual și perspectivele rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Birmania și au 
hotărît că trebuie depuse eforturi 
pentru dezvoltarea, pe mai departe, 
a acestor relații, corespunzător po
tențialului de care dispun economii
le naționale ale celor două țări.

Președintele României și pre
ședintele Birmaniei au subliniat 
necesitatea de a se face eforturi 
continue pentru promovarea co
merțului și cooperării economice 
bilaterale.

Cei doi președinți au fost de pă
rere că, în acest scop, trebuie in
tensificate contactele directe Intre 
Întreprinderile economice din Româ
nia și Birmania, pentru identificarea 
sferelor de activitate și a obiecti
velor de cooperare economică în vii
tor.

Schimbul de vederi în probleme 
Internaționale a evidențiat îngrijo
rarea față de situația existentă In 
lume care continuă să se mențină 
deosebit de gravă șî complexă. Cei 
doi președinți au apreciat că pro
blema fundamentală a epocii con
temporane o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, in primul rind

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

, drepturi, respectului reciproc, al In
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile inter
ne și avantajul reciproc, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că, pe a- 
ceastă bază, există toate condițiile ca 
relațiile româno-birmane — în do
meniile economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte sfere de activitate 
— să cunoască o dezvoltare conti
nuă. In acest sens, în cadrul convor
birilor s-a hotărît ca delegații din 
cele două țări să discute, în conti
nuare, și să concretizeze în acorduri 
și înțelegeri posibilitățile lărgirii 
conlucrării reciproc avantajoase din
tre România și Birmania.

Cei doi președinți au abordat. In 
cadrul convorbirilor, unele aspecte 
ale vieții internaționale actuale. A 
fost exprimată îngrijorarea față de 
agravarea situației internaționale 
determinată de cursa înarmărilor, 
îndeosebi a înarmărilor nucleare, de 
continuarea stărilor de conflict și 
tensiune din lume, de amplificarea 
crizei economice mondiale, care a- 
dîncește continuu decalajul Intre ță
rile sărace și bogate. S-a subliniat

a celor nucleare, șl trecerea la ac
țiuni efective de dezarmare, prein- 
timpinarea pericolului unui război 
nuclear, asigurarea unei păci trai
nice in lume.

Președintele României și pre
ședintele Birmaniei au subliniat că 
este imperios necesar ca toate na
țiunile lumii să-și intensifice efortu
rile pentru menținerea păcii șl 
securității internaționale. Pentru 
atingerea acestui scop, se impune ca 
toate statele să respecte cu strictețe 
In relațiile dintre ele principiile 
independenței și suveranității națio
nale. integrității teritoriale, neames
tecului in treburile interne, rezolvă
rii diferendelor dintre state și a 
tuturor conflictelor militare exclusiv 
prin mijloace pașnice, renunțării la 
folosirea forței și la amenințarea cu 
folosirea forței.

Președintele României și președin
tele Birmaniei au examinat situația 
economică internațională și au subli
niat că o cerință imperativă pentru 
pacea și securitatea popoarelor o 
constituie lichidarea subdezvoltării, 
reducerea decalajelor dintre țările 
bogate și cele sărace și edificarea 
noii ordini economice mondiale.

România și Birmania consideră că 
este necesar să se acționeze pentru 
întărirea rolului O.N.U., ca această 
organizație să devină un instrument 
mai eficace în soluționarea proble

întreaga presă btrmană reflectă pe 
larg vizita oficială de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae CeaUșescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, o efectuează, Îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in Republica Socialistă a Uniunii 
Birmane, la invitația președintelui 
San Yu și a «doamnei San Yu.

Simbătă, in ziua sosirii la Rangoon 
a inalților soli ai poporului român, 
toate ziarele din Birmania au publi
cat in deschiderea primei pagini, 
biografia președintelui României, în
soțită de o fotografie, in care 
este evidențiată activitatea re
voluționară desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cadrul mișcării 
muncitorești din țara noastră și apoi 
în anii construcției socialiste, in ini
țierea și înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economică și socială a pa

că, astăzi, mai mult ca oricind, pro
blema apărării păcii și vieții, a uni
rii eforturilor tuturor popoarelor în 
vederea opririi cursului periculos al 
evenimentelor spre încordare și 
război reprezintă o cerință vitală 
pentru însăși existența omenirii.

In timpul convorbirilor s-a subli
niat necesitatea lichidării subdezvol
tării și instaurării noii ordini econo
mice internaționale, a sprijinirii ță
rilor în curs de dezvoltare. în efor
tul lor pentru depășirea dificultăților 
generate de criza economică mon
dială, de povara datoriilor externe 
și a dobînzilor ridicate.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele San Yu și-au exprimat 
convingerea că aspirațiile comune de 
pace și colaborare ale celor două țări 
și popoare constituie o bună bază 
pentru intărirea conlucrării româno- 
birmane, âtit pe plan bilateral, cit și 
pe arena Internațională in slujba 
păcii și colaborării intre națiuni.

Convorbirile s-au desfășurat sub 
semnul stimei, respectului și Înțele
gerii reciproce, într-o atmosferă 
prietenească.

melor comunității internaționale, In 
asigurarea păcii și securității, in dez
voltarea colaborării dintre statele 
membre.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
Republicii Socialiste a Uniunii 
Birmane, San Yu, și-au exprimat sa
tisfacția pentru convorbirile avute, 
apreciind că acestea reprezintă o va
loroasă contribuție la aprofundarea 
raporturilor de prietenie și colabora
re dintre cele două țări și popoare.

Președinte le Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au exprimat 
calde mulțumiri președintelui Re
publicii Socialiste a Uniunii Birma
ne, San Yu. poporului birman prie
ten, pentru primirea prietenească și 
ospitalitatea deosebită de care s-au 
bucurat in timpul vizitei.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au adresat 
președintelui Republicii Socialiste a 
Uniunii Birmane, San Yu. și doam
nei San Yu invitația de a efectua o 
vizită oficială in Republica Socialistă 
România. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.
Rangoon, 16 martie 1967 

triei, de creștere continuă a bunăstă
rii materiale și spirituale a întregu
lui nostru popor.

Ziarul „The Working People’s 
Daily", organ al partidului de gu- 
vernămînt, publică un articol de fond 
intitulat „Perspectivele aprofundării 
relațiilor dintre Birmania și Româ
nia", in care se arată că „legăturile 
stabilite între Birmania și România 
sint caracterizate prin cordialitate și 
Înțelegere reciprocă. Schimburile de 
vizită Ia diferite niveluri au contri
buit substanțial la consolidarea prie
teniei dintre cele două țări". Ziarul 
evidențiază probleme de care Birma
nia și România sint preocupate să 
le rezolve in procesul dezvoltării 
economice, sociale și politice.

„Sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, România a Înre

Președintele Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a întilnit 

cu președintele C.C. al Partidului Programul 
Socialist Birman, Ne Win

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. «-a intîl- 
nit cu Ne Win, președintele Comi
tetului Central al Partidului Pro
gramul Socialist Birman.

Președintele Ne Win a fost însoțit 
de Ye Gaung, membru al Comitetu
lui Executiv Central al C.C. al 
P.P.S.B., ministrul afacerilor ex
terne.

Salutînd cu căldură vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu și exprimînd 
bucuria de a se reîntîlni cu pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Ne Win a evocat, în acest ca
dru, convorbirile pe care le-a avut 
in România cu conducătorul parti
dului și statului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat, Ia rindul său, satisfacția 
pentru vizita pe care o efectuează in 
Birmania, pentru prilejul de a avea 
convorbiri cu președintele Ne Win 
și cu alți conducători birmani.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-a procedat , la 
un schimb de vederi cu privire Ia 
stadiul șl perspectivele de dezvol
tare ale relațiilor dintre România șl 
Birmania. S-a apreciat că aceste 
raporturi au evoluat pozitiv, și a 
fost evidențiată dorința celor două

Președintele Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat 

Muzeul național din Rangoon
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au vi
zitat duminică dimineața Muzeul 
național din Rangoon.

Distinșii oaspeți au fost însoțiți de 
ministrul birmanez al afacerilor ex
terne, Ye Gaung.

La sosirea la muzeu, ministrul 

gistrat succese remarcabile in ridica
rea țării pe trepte Înalte de progres 
și civilizație. Sintem fericiți să 
avem ca oaspete pe domnul

REVISTA PRESEI 
BIRMANE

Nicolae Ceaușescu, prilej să luăm 
cunoștință de bogata experiență ro
mânească in cele mai diferite dome
nii", relevă ziarul.

„Promovind o politică externă in
dependentă, activă, Birmania dorește 
relații de prietenie cu toate statele. 
Vizita domnului Nicolae Ceaușescu 
și a doamnei Elena Ceaușescu, 
scrie „The Working People’s Daily", 

țâri de a Identifica șt transpune în 
viață, prin eforturi comune, noi căi 
și modalități care să conducă la ex
tinderea colaborării, îndeosebi pe 
plan economic, în concordanță cu 
programele de dezvoltare ale Româ
niei și Birmaniei. în acest scop, s-a 
convenit să se acționeze, In conti
nuare, In vederea Intensificării con
lucrării în diferite domenii de inte
res comun.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Comitetului Central al Parti
dului Programul Socialist Birman au 
făcut, de asemenea, un schimb de 
vederi in legătură cu unele probleme 
actuale ale vieții internaționale, cu 
deosebire necesitatea opririi cursei 
înarmărilor și trecerii la măsuri ho- 
tărite de dezarmare, în primul rind 
de dezarmare nucleară, imperativul 
lichidării subdezvoltării și instaurării 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat răspunderea tuturor state
lor lumii în a determina încheierea 
unor acorduri corespunzătoare care 
să ducă la înlăturarea pericolelor ce 
amenință pacea și viitorul omenirii, 
la afirmarea politicii de destindere 
și înțelegere între națiuni, reievînd. 
In acest context, rolul Important ce 

informațiilor șl culturii, Aung Kyaw 
Kyint, a adresat calde urări de bun 
venit.

Exponatele prezentate redau mo
mente din îndelungata istorie a 
acestui popor, înfățișează tradițiile, 
obiceiurile și preocupările poporului 
birman.

La încheierea vizitei, pre
ședintele României, tovarășul 

va contribui Ia identificarea de noi 
căi și mijloace pentru promovarea 
relațiilor dintre Birmania și Româ
nia — in special in domeniul eco
nomic, la promovarea prieteniei și 
înțelegerii reciproce intre cele două 
țări, precum și la intărirea, pe mai 
departe, a colaborării îndelungate 
dintre popoarele birman și rămân".

Ziarele de limbă birmană „Kyemon 
Daily", „Botahtaung Daily" „Myanma 
Alin", „Loktha Phyithu Nezin" șl 
cel de limbă engleză, „The Guardian 
Daily" prezintă pe prima pa
gină fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sub care sint 
publicate articole conținînd date 
semnificative din viața și activitatea 
conducătorului partidului și statului 
român.

Ziarul de limbă engleză „The Wor

revine statelor mici șl mijlocii, țări
lor In curs de dezvoltare șl neali
niate, profund interesate în realiza
rea progresului lor, al dezvoltării 
economice și sociale, într-un climat 
de pace și colaborare.

Convorbirea a pus In evidență In
terdependența dintre problemele 
dezarmării și cele privind lichidarea 
decalajelor dintre statele sărace șl 
bogate și ale dezvoltării armonioase 
a tuturor țărilor. In această ordine 
de idei, s-a exprimat preocuparea 
față de consecințele deteriorării si
tuației economico-financiare interna
ționale, ale creșterii fără precedent 
a datoriilor externe, față de starea 
gravă în care se află țările în curs 
de dezvoltare, ale căror resurse na
turale sint supuse spolierii, datorită 
raporturilor economice inechitabile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea solidarității șl 
unității de acțiune a țărilor in cura 
de dezvoltare și nealiniate, repre- 
zentind marea majoritate a omenirii, 
care trebuie și pot determina un 
curs nou în raporturile dintre state, 
soluționarea globală a problemelor 
subdezvoltării, ou participarea și In 
interesul tuturor popoarelor, al pro
gresului șl dezvoltării tuturor națiu
nilor lumii, corespunzător cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat lntr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au semnat în Cartea de 
onoare a muzeului.

In continuare, lnalții soli al po
porului român, însoțiți de membri ai 
guvernului birmanez au parcurs un 
itinerar prin capitala Republicii So
cialiste a Uniunii Birmane, străve
chiul oraș Rangoon.

king People’s Daily" — singurul care 
apare duminică — consacră toată pa
gina întîi dialogului la nivel înalt 
româno-birman, reflectind pe larg 
momentele din prima zi a vizitei 
inalților oaspeți români, ilustrate cu 
fotografii.

Sub titlurile „Președintele Republi
cii Socialiste România. domnul 
Nicolae Ceaușescu, și doamna 
Elena Ceaușescu au sosit intr-o vizită 
oficială", cotidianul publică toastu
rile rostite de cei doi șefi de stat 
la dineul oficial oferit simbătă sea
ra de președintele San Yu, in onoa
rea inalților soli ai poporului român.

Posturile de televiziune și de radio 
birmane au transmis in flux știri și 
relatări despre toate momentele vi
zitei. scoțînd in evidență atmosfera 
prietenească in care se desfășoară, 
precum și dorința ca relațiile ro- 
mâno-birmane să se dezvolte. In 
continuare, în Interesul celor două 
țări și popoare, al înțelegerii $1 păcii.
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PROFUNDĂ ANGA1ARE REVOLUȚIONARĂAJINERH GENERAȚII PENTRUjNFĂPTUIREA 
POLITICII PARTIDULUI, PENTRU CONTINUA PROPĂȘIRE A ROMÂNIEI SOCIALISTE

Simpozionul național cu tema „Uniunea Tineretului Comunist - 65 de ani de luptă 
și muncă revoluționară sub conducerea glorioasă a Partidului Comunist Român"

In cadrul manifestărilor dedicate 
aniversării a 65 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist și a 
30 de ani de Ia înființarea Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, luni, 16 martie, la 
Ateneul Român din Capitală a avut 
loc Simpozionul național cu tema 
„Uniunea Tineretului Comunist — 65 
de ani de luptă și muncă revolu
ționară sub conducerea glorioasă a 
Partidului Comunist Român".

La simpozion au participat mem
bri și membri supleanți ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., activiști de partid și de stat, 
ai U.T.C. și U.A.S.C.R., tineri mun
citori și țărani, tineri lucrători din 
institutele de cercetare științifică și 
proiectare, elevi, studenți, militari.

Lucrările simpozionului au fost 
deschise de tovarășul Nicu 
Ceaușescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, care a spus :

„După cum este cunoscut, sărbă
torim în această perioadă împlinirea 
a 65 de ani de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist și a 30 de ani 
de la înființarea Uniunii Asociați
ilor Studenților Comuniști din 
România, care reprezintă momente 
de excepțională importanță în isto
ria mișcării democratice, progresis
te și revoluționare de tineret din 
patria noastră. ■

Aceste evenimente eu profunde 
semnificații pentru munca și viața 
tinerilor patriei pun in lumină bo
gatele tradiții ale organizării poli
tice și luptei revoluționare a ti
neretului din țara noastră, contri
buția sa însemnată la împlinirea 
marilor aspirații de dreptate socială, 
libertate națională șl progres multi
lateral ale poporului.

Ele constituie, totodată, o grăitoare 
expresie a prețuirii și încrederii pe 
care partidul, întregul nostru popor 
le acordă generațiilor tinere, aportu
lui acestora la înfăptuirea obiective
lor dezvoltării economico-sociale a 
țării stabilite de istoricele hotărlri 
ale Congresului al XIII-lea al P.C.R. 
privind făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
țării spre comunism".

în continuare, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
a prezentat comunicarea „Angajare 
revoluționară, idealuri șl cunoaștere 
in procesul formării profesionale, 
multilaterale a tinerei generații in 
«Epoca Nicolae Ceaușescu-".

Ne-am înttlnit la aoest simpozion 
ea să omagiem un important eveni
ment politic — a 65-a aniversare de 
la întemeierea Uniunii Tineretului 
Comunist — se menționează In comu
nicare. Cei ce s-au adunat, în acel 
neuitat martie 1922, la Conferința 
Uniunii Tineretului Socialist și au 
decis să creeze Uniunea Tineretului 
Comunist, erau tineri revoluționari, 
moștenitori ai unul Întreg trecut de 
luptă progresist din țara noastră. Iar 
in țara noastră mai toate mișcările 
revoluționare importante sînt. în 
bună măsură, creația tineretului, 
orlcînd gata să-și dăruiască idealu
rile înnoirii pentru o viață mai bună.

în comunicare sint relevate pagini 
din lupta glorioasă a tineretului 
muncitor șl studios, a mișcării stu
dențești democratice și comuniste din 
patria noastră. în acest context, este 
evocată activitatea desfășurată de 
Frontul Studențesc Democrat, Comi
tetul Național Antifascist din Româ
nia și Comitetul Antifascist al Ti
neretului, în conducerea căruia s-a 
distins tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
A fost o binefacere a istoriei și o 
mîndrie a generației noastre de mili- 
tanțl comuniști că am avut în frun
tea noastră pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personalitate im
punătoare, care a știut să ne lumi
neze calea, îndemnîndu-ne la luptă 
dreaptă și activă Împotriva unui 
dușman ce era potrivnic Întregului 
popor — fascismul. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu'a intrat de foarte 
tînăr In mișcarea revoluționară, a 
Înfruntat de la început fascismul. 
Acel memorabil proces de la 
Brașov din 1936, In care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost principalul 
acuzat, a rămas un moment cu totul 
semnificativ al luptei antifasciste din 
România. Vedem în curajul tînărului 
revoluționar Nicolae Ceaușescu, care 
a demascat fascismul chiar in sala 
tribunalului, un exemplu de dăruire 
totală în lupta împotriva rînduielilor 
nedrepte ale unei alcătuiri sociale 
care tolera și Încuraja fascismul. 
Tocmai de aceea, procesul de la Bra
șov s-a impus în conștiința publică 
românească și internațională ca o 
pilduitoare expresie a atitudinii an
tifasciste a poporului nostru, a lup
tei sale pentru apărarea independen
tei, a libertății și integrității terito
riale a tării grav amenințate de pla
nurile revizionisțe ale puterilor fas
ciste.

Evoclnd aceste pagini glorioase ale 
Istoriei mișcării revoluționare din 
România, îmi îndeplinesc o datorie 
de onoare să evoc faptul că incă 
din această perioadă s-au evidențiat 
calitățile de strălucit revoluționar ale 
tovarășei Elena Ceaușescu. In acti
vitatea de reorganizare a Uniunii 
Tineretului Comunist, în mișcarea 
politică generală antifascistă și an
tirăzboinică a clasei muncitoare, a 
Întregului nostru popor.

E datoria generației actuale de ti
neret de a-i cunoaște pe înaintași, a 
Ie prețui înfăptuirile, a le urma pil
dă și îndemnul. Pentru că la orice 
filă a acestei istorii încărcate de 
jertfe vă puteți opri, veți găsi che
mări la activism neprecupețit pen
tru propășirea patriei.

Referindu-se la activitatea tinere
tului universitar, vorbitorul a ară
tat : Ștafeta studenților democrați 
de odinioară, conduși de partid, a 
fost preluată de miini puternice și 
inteligente și va fi transmisă. Ia fel 
de luminoasă, celor ce vor veni după 
cei de astăzi. E imaginea tradiției 
intelectuale românești, necontenit 
reînnoite, o tradiție actualizată, 
pusă in slujba progresului României 
socialiste.

Marele vizionar care este secre
tarul general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a sub
liniat în continuare vorbitorul, v-a 
adresat chemarea mereu reînnoită 
de a vă îndrepta eforturile spre a- 

V 

ceste țeluri : „Trebuie să facem In 
așa fel incit Întregul tineret studios 
să fie pătruns de o înaltă răspun
dere față de societate, să lupte din 
toate puterile pentru a-și însuși în 
cele mai bune condiții tot ce este 
mai înalt în domeniul său de specia
litate, in toate domeniile științei și 
cunoașterii umane. Numai așa tine
retul de mîine va fi la înălțimea ce
rințelor pe care le pune dezvoltarea 
societății, construcția socialismului 
și comunismului în România". în
demnul spre studiu îl primiți mereu 
din partea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, care 
îndrumă la noi procesul de dezvol
tare a științei, culturii și învățămîn- 
tului și care oferă un model de om 
de știință-cetățean.

Misiunea principală a studenților, 
• tineretului în general este deci, 
vă atrage mereu luarea aminte se
cretarul general al partidului nostru, 
să invățați, să munciți și iar să în- 
vățați. Și pentru aceasta in țara 
noastră sînt create toate condițiile. 
Este asigurată gratuitatea învăță- 
mîntului pentru întregul tineret. S-a 
dezvoltat puternic învățămîntul supe
rior, la care au acces, fără nici un 
fel de discriminare, toți cetățenii pa
triei și care asigură pregătirea ca
drelor pentru toate domeniile de ac
tivitate. Nu este, cred, un secret 
pentru nimeni, că și în țările ca
pitaliste cele mai dezvoltate, conform 
datelor oficiale, publicate de institu
țiile acestor țări, continuă să existe 
încă sute de mii și, în unele țări, 
milioane de analfabeți, că sînt oa
meni care numai pentru faptul că 
eu altă culoare a pielii nu au acces 
la învățămînt, nu se pot bucura de 
toate cuceririle științei, culturii și în- 
vățămîntului. O dimensiune drama
tică a realităților sociale și econo
mice din aceste țări este șomajul, 
care afectează înainte de toate tine
retul. Din cele peste 30 de milioane 
de șomeri din țările capitaliste mem
bre ale.Organizației de Colaborare și 
Dezvoltare Economică (O.E.C.D.), cir
ca 10 milioane sînt tineri. Caracte
ristic este faptul că persoanele cu 
studii superioare sînt cele mai lovite 
de flagelul șomajului.

In țara noastră — șl acest lucru 
doresc să-l subliniez cu deplină sa
tisfacție — tineretul, împreună cu 
întregul popor, a adus o contribuție 
de mare însemnătate la toate ma
rile realizări din anii construcției so
cialiste. Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea 
prezentată la Congresul Uniunii Ti
neretului Comunist, se spune în co
municare, de la primele detașamente 
de muncă patriotică, de la Bumbești- 
Livezeni și Salva — Vișeu la Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră, la 
toate șantierele industriale, la dez
voltarea agriculturii, industriei, ști
inței, culturii, tineretul a fost pre
zent, a răspuns chemării partidului, 
și-a făcut datoria față de patrie, 
față de popor, față de cauza socia
lismului, demonstrind că este ferm 
hotărît să contribuie la realizarea 
unei societăți moderne, înaintate, în 
care întregul popor, generațiile vi
itoare să ducă o viață liberă, demnă.

în comunicarea „Conducerea de 
către Partidul Comunist Român a 
Uniunii Tineretului Comunist. Con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pri
vind tineretul ca puternică forță so
cială, viitorul insuși al națiunii 
noastre socialiste", prezentată de to
varășul Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., se 
arată :

Prezența Uniunii Tineretului Co
munist, încă de la congresul de 
constituire, a tinerilor uteciștl în 
toate marile bătălii sociale și politice 
ale anilor luptei revoluționare, acti
vitatea plină de dăruire în slujba 
împlinirii legitimelor aspirații ale 
poporului sînt indisolubil legate de 
conducerea și îndrumarea de către 
Partidul Comunist Român, care — 
încă de la congresul făuririi sale, in 
1921 — a acordat o deosebită atenție 
problemelor tineretului.

Constituie un emoționant prilej de 
mîndrie patriotică pentru tinerii 
României contemporane îaptul că 
activitatea tineretului comunist, 
participarea sa la lupta pentru îm
plinirea marilor comandamente ale 
fiecărui moment istoric au fost 
profund și hotărîtor înrlurite de 
strălucitul exemplu al vieții tova
rășului Nicolae Ceaușescu. care a 
avut. încă de la începutul deceniu
lui al patrulea, rolul determinant in 
afirmarea Uniunii Tineretului Co
munist. ca un sprijin de nădejde al 
partidului.

Contopită pe deplin cu lupta și 
activitatea tineretului comunist, ti
nerețea revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este un impresio
nant exemplu de trăire pasionată, de 
dăruire și abnegație revoluționară. 
In îndeplinirea importantelor sarcini 
încredințate de partid — în condu
cerea Comitetului Național Antifas
cist. în reorganizarea și conducerea 
Uniunii Tineretului Comunist — to
varășul Nicolae Ceaușescu a dove
dit înalt spirit organizatoric, o mare 
putere de convingere, neabătută în
credere in justețea drumului arătat 
de partid. Vor rămîne neșterse in 
paginile istoriei dirzenia și neînfri- 
carea. maturitatea și clarviziunea 
politică, strălucit demonstrate de to
varășul Nicolae Ceaușescu în cursul 
procesului din 1936, de la Brașov 
— pe care l-a transformat lntr-o 
tribună de luptă de la înălți
mea căreia au răsunat chemările 
partidului ; intensa și eroica activi
tate desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Împreună eu to
varășa Elena Ceaușescu, pentru pre
gătirea și desfășurarea marii de
monstrații antifasciste și antirăzboi
nice de la 1 Mai 1939 — clnd mun
citorimea română a dat glas urii sale 
împotriva fascismului, hotărîrii de a 
apăra pacea, democrația, libertatea și 
integritatea patriei.

în perioada ce a urmat actului Is
toric de la 23 August 1944. Parti
dul Comunist Român a adoptat o- 
rientări noi privind rolul si misiu
nea tineretului în societate. în frun
tea organizației revoluționare de ti
neret. din însărcinarea partidului, 
exprimlnd prețuirea de care se 
bucura, recunoașterea strălucitelor 
sale calități politice și organizato
rice, s-a aflat, în acei ani clocotitori 

de început al noului timp al patriei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

încă de la începutul noului „ev al 
țării", în septembrie 1944, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a formulat, teza 
potrivit căreia „Tineretul este vi
itorul poporului".

în toți anii de profunde șl ra
dicale transformări revoluționare, 
sub conducerea înțeleaptă a parti
dului, urmînd cu devotament patrio
tic istoricele sale chemări. Uniunea 
Tineretului Comunist, tînăra genera
ție au avut în permanență un spri
jin activ și principial, o îndrumare 
de înaltă competență din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care, învestit cu mari răspunderi 
în conducerea partidului și a sta
tului, s-a preocupat întotdeauna 
stăruitor de îndrumarea organizației 
de tineret, de perfecționarea activi
tății sale, de păstrarea și dezvol
tarea tradițiilor de combativitate re
voluționară și angajarea mili.tantă a 
tinerilor în măreața operă de con
strucție socialistă.

Preocupările constante ale Româ
niei socialiste, ale președintelui ei.

TELEGRAMA ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România

*

*
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(Urmare din pag. I)
Totodată, aducem prinosul de recunoștință al tutu- 

ț ror tinerilor țării pentru excepționalele condiții de 
t muncă, viață și învățătură, de formare și afirmare 
* plenară în toate domeniile de activitate, condiții de
i care nu a mai beneficiat nici o altă generație, o dată 

cu expresia dragostei nețărmurite cu care întregul 
ț tineret al tării vă înconjoară, mult iubite și stimate 
( tovarășe Nicolae Ceaușescu, asigurîndu-vă încă o 
> dată că, urmînd neabătut exemplul dumneavoastră 
i suprem de strălucit revoluționar șl luptător, vom 

acționa cu toate forțele și energiile de care dispunem 
j pentru propășirea neîntreruptă a patriei noastre so- 
k cialiste.
! Este o deosebită cinste pentru tînăra generație de a 
* releva șl la această importantă aniversare, cu deo- 
i sebit respect și aleasă recunoștință, viata și activitatea 

revoluționară ale tovarășei Elena Ceaușescu, militant 
\ de seamă al partidului și statului nostru, care, intrînd 
i incă din anii cei mai tineri în mișcarea comunistă, 
1 alături de dumneavoastră, a participat cu abnegație 
l și curaj în primele rînduri ale luptei poporului nos- 

tru pentru o viață nouă, liberă și prosperă.
ț în aceste momente solemne adresăm respectuoase 
1 mulțumiri șl un călduros omagiu tovarășei academi- 
’ cian doctor inginer Elena Ceaușescu. militant de frunte 
i al vieții politice, sociale și științifice a tării, om de 
/ știință și savant de largă reputație internațională, 
\ pentru contribuția adusă la elaborarea și înfăptuirea 
i politicii interne și externe a partidului și statului 
1 nostru, pentru activitatea consacrată dezvoltării ști- 
\ inței. învățămîntului și culturii românești, pentru 

atenția și grija pe care le acordă educării comuniste,
1 revoluționare și formării multilaterale a tinerei ge- 
i nerații a patriei.
' Continuînd glorioase tradiții, în spiritul prețioaselor 

Indicații și lnflăcăratelor îndemnuri pe care ni le-ați 
adresat, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, pe deplin conștiente de misiu
nea încredințată de partid și popor, organizațiile de 
tineret șl studenți vor acționa hotărît pentru conti
nuarea și intensificarea procesului de educare comu
nistă, revoluționară a tinerei generații, pentru cunoaș
terea și prețuirea trecutului glorios al poporului, a 
tradițiilor sale progresiste, revoluționare, ridicate pe 
o nouă treaptă in opera de edificare a socialismului 
și comunismului în România, pentru a insufla și con
solida în conștiința tinerilor atașamentul puternic șl 
mîndria legitimă față de realizările remarcabile ob-

siste și democratice pentru înlăturarea confruntărilor j 
și promovarea dialogului, pentru făurirea unei lumi 
pașnice, mai bune șl mai drepte pe planeta noastră. ‘ 

în aceste momente de aleasă sărbătoare, cu profunde ( 
semnificații pentru viața și munca tinerei generații, 
a organizațiilor sale revoluționare, noi, tinerii Româ- | 
niei socialiste, care ne numim cu înălțătoare mîndrie 
patriotică „Generația Epocii Nicolae Ceaușescu", facem ' 
legămînt solemn ca, avînd drept călăuză supremă în ( 
tot ceea ce înfăptuim mărețul dumneavoastră exemplu 
de muncă și viață comunistă, să nu precupețim nici 1 
un efort de a fi mereu la datorie. în primele rînduri, 
acolo 
du-ne 
tionar pentru a adăuga chipului socialist al pa
triei o nouă strălucire, noi și minunate împliniri. Vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști din România vor face 
totul pentru a-și îndeplini sarcinile încredințate de 
partid și popor, pentru a forma și educa tînăra 
generație a patriei în spiritul principiilor și valorilor 
comuniste de muncă șl viață, proprii omului nou, pen
tru a mobiliza elanul și capacitățile creatoare ale 
tineretului în eroica activitate desfășurată de întregul 
nostru popor spre gloria, măreția și prosperitatea 
scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

. _______„____ _____________ _____ ______________ ,___  t_____________ L1L1UUL 1, .

unde interesele poporului o cer, înscriin- ț 
cu cinste, devotament și romantism revolu-
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PARTICIPANT!! LA SIMPOZIONUL NAȚIONAL CONSACRAT ANIVERSARII 
A 65 DE ANI DE LA CREAREA UNIUNII TINERETULUI COMUNIST 
Șl A 30 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR 
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privind definirea rolului și misiunii 
tineretului, implicarea sa în niod 
responsabil și activ în soluționarea 
problemelor majore ale umanității 
au adus înalte și largi aprecieri ’ti
neretului român, organizațiilor sale 
pe toate meridianele ; acestea fiind 
încununate de proclamarea de că
tre Națiunile Unite, din inițiativa 
țării noastre, a anului 1985 ca „An 
Internațional al Tineretului". O 
expresie edificatoare a recunoaș
terii rolului de pionierat pe care l-a 
avut România in acest domeniu a 
reprezentat-o alegerea tării noastre, 
a conducătorului organizației de ti
neret ca președinte al Comitetului 
consultativ al O.N.U. pentru „Anul 
Internațional al Tineretului", orga
nism care a desfășurat o amplă și 
bogată activitate.

fn continuare, In comunicare se 
subliniază faptul că, în anii de după 
Congresul al IX-lea, viața, întreaga 
activitate a tineretului din patria 
noastră au fost situate în permanen
ță sub semnul generos al muncii, a- 
ceasta dovedindu-se a fi criteriul 
fundamental de afirmare a tineretu
lui în societate, neexistînd, de fapt, 
domeniu al activității economico-so
ciale în care să nu se fi afirmat cu 
putere tînăra generație.

Este pusă în lumină chemarea 
adresată tinerilor patriei de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de la tribuna 
Congresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român și cu alte prilejuri, 
de a nu precupeți nimic pentru în
sușirea comorilor științei și culturii, 
pentru a se forma în spiritul tradi
țiilor revoluționare ale poporului și 
partidului nostru, de a munci fără 
preget pentru a deveni destoinici 
constructori ai socialismului și comu
nismului.

Exemplul cel mai viu, cel mal în- 
suflețitor pentru tînăra generație, 
chemată să gîndească și să acționeze 
în spirit revoluționar, îl constituie 
înseși munca și viața pilduitoare 
ale secretarului general al partidu
lui, luminosul său destin de strălucit 
militant comunist, de genial condu
cător al partidului și al țării, de 
luptător dirz și neobosit pentru pace, 
ceea ce a făcut ca numele său să in
tre în conștiința umanității, a tutu
ror popoarelor ca erou al păcii, 

prieteniei și colaborării între toate 
națiunile lumii.

De asemenea, pentru tineretul ță
rii, un minunat exemplu de muncă 
și dăruire patriotică, de perseveren
ță în însușirea și descifrarea tainelor 
naturii și societății, de încredere în 
puterea creatoare a omului îl con
stituie viața, activitatea revoluționa
ră și contribuția prestigioasă la dez
voltarea științei, a învățămîntului și 
culturii a tovarășei Elena Ceaușescu, 
înconjurată cu dragostea și recunoș
tința tinerei generații pentru părin
teasca grijă ce o poartă formării șl 
afirmării sale multilaterale.

Este limpede adevărul că atît reali
zările de pînă acum, cît și cele ce se 
anticipează pentru viitor sînt indiso
lubil legate de răspunsul devotat al 
întregului tineret Ia mobilizatoarele 
chemări ale partidului, ale secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In continuare, tovarășul Nicu 
Ceaușescu a prezentat comunicarea 
„Uniunea Tineretului Comunist — 
organizație politică, revoluționară, 
factor de educare comunistă și for

mare multilaterală a tineretului din 
România. Participarea tot mai acti
vă a tinerei generații la dezvoltarea 
economico-socială a tării, la înfăp
tuirea mărețelor obiective ale Pro
gramului și hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism". Vorbitorul a evidențiat mul
tiplele semnificații ale aniversării 
organizației revoluționare a tineretu
lui, din patria noastră, purtătorul șl 
continuatorul unor bogate tradiții 
progresiste, revoluționare și umanis
te. Au fost evocate momente de re
ferință ale istoriei neamului, pagini 
glorioase de luptă pentru înfăptuirea 
aspirațiilor de libertate națională și 
dreptate socială ale poporului nos
tru. Ia care istoria a consemnat pre
zenta tinerilor In primele rinduri.

Toate acestea — se spune in co
municare — expresii clare ale ata
șamentului tinerei generații la idea
luri și valori progresiste, în 
consens cu cele ale maselor largi 
populare. au pregătit in timp 
momentul important al unifică
rii. pe temeiuri comuniste, a miș
cării socialiste de tineret din Româ
nia, prin crearea, în martie 1922, a 
Uniunii Tineretului Comunist, la mai 
puțin de un an de la crearea Parti
dului Comunist Român. Aceasta ilus
trează faptul că, din chiar momentul 
înființării sale, cel mai înaintat 
partid al clasei muncitoare șl-a în
scris în seria preocupărilor progra
matice prioritare activitatea in rîndul 
tineretului, atragerea sa la lupta în
tregului popor împotriva asupririi și 
nedreptății.

Datorită conducerii de către Parti
dul Comunist Român, organizația 
revoluționară de tineret a dobîndit, 
în această perioadă a existentei sale, 
o bogată experiență politică mili
tantă, a reușit să-și sporească mereu 
rîndurile și să se afirme efectiv ca 
o organizație de masă, a găsit resur
sele necesare pentru a depăși mo
mente critice și a se reorganiza in 
numele luptei pentru libertate, drep
tate. democrație și progres social.

Evidențiind că un rol activ în lupta 
generală pentru împlinirea năzuințe
lor fundamentale ale poporului a 

avut, în cadrul tinerei generații, ti
neretul universitar, puternic mobili
zat, în anii dintre cele două războaie 
mondiale, prin Frontul Studențesc 
Democrat, vorbitorul a arătat : Con- 
tinuînd aceste bogate tradiții pro
gresiste și democratice, in urmă cu 
trei decenii lua ființă Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România, dîndu-se astfel expresie 
unei realități concrete, organic inte
grate concepției partidului nostru cu 
privire la tineret, respectiv aceea că 
tînăra generație universitară repre
zintă o categorie specifică, cu preo
cupări care impun și modalități 
distincte de acțiune și de organizare.

Relevind că istoria militantă a or
ganizațiilor revoluționare, comuniste 
de tineret și studenți a conturat cu 
pregnanță profilul unei generații din 
perspectiva vocației sale anticapita
liste, antifasciste și pașnice, vorbi
torul a subliniat 5 DUpă 23 August 
1944, vocației luptei — devenită deja 
tradiție — avea să i se adauge și 
aceea — nu mai puțin eroică — a 
creației, a muncii pentru tară, pe 
șantierele de reconstrucție, la obiec

*
ținute de națiunea noastră în strălucita epocă ț 
inaugurată în istoria națională de Congresul al IX-lea ' 
al Partidului Comunist Român.

Exprimlnd deplina adeziune la politica externă de 
pace și colaborare a partidului și statului nostru, în 
elaborarea căreia rolul determinant vă revine dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, personalitate marcantă a lumii 
contemporane, toți tinerii patriei își reafirmă spri
jinul unanim, profunda recunoștință pentru străluci
tele Inițiative și consecventele dumneavoastră de
mersuri dedicate soluționării. în interesul popoare
lor. al tineretului de pretutindeni, a marilor proble
me ale contemporaneității, în primul rînd oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, asigu
rarea păcii, dreptul la viață al tuturor națiunilor pla
netei.

Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că tînăra generație a patriei, trăind 
într-o țară liberă și independentă, profund atașată 
marilor idealuri ale păcii și înțelegerii între popoare, 
va acționa consecvent pentru consolidarea unității de 
voință și acțiune a tinerei generații de pretutindeni . 
in lupta vitală a națiunilor, a tuturor forțelor progre- ț 
“ ................................................................ j

*
*
*
*

tive economice care prefigurau noua 
istorie socialistă a patriei.

Regăsim — în cele șase decenii șt 
jumătate de existență ale U.T.C. — 
o clară continuitate a spiritului mi
litant, revoluționar, preluat succesiv, 
generație după generație.

Este un motiv de aleasă mîndrie 
patriotică pentru U.T.C. faptul că. 
la înalta școală a luptei revoluțio
nare, ati,t în anii de asuprire și do
minație. cît și în cei ai reconstruc
ției țării și trecerii Ia noua orindui- 
re. și-au format profilul de adevă- 
rați comuniști, militanți înflăcărați 
pentru viitorul socialist al patriei, 
numeroși tineri, in frunte cu cei 
care conduce, astăzi, cu strălucită 
clarviziune și cutezanță comunistă, 
destinele partidului, ale întregii țări.

Generația tînără este conștientă 
că, fără înaltul spirit de dăruire și 
sacrificiu al celor care și-au dedicat 
anii cei mai frumoși ai tinereții cau
zei socialismului și comunismului 
nu ar fi putut beneficia, în prezent, 
de minunate condiții de viață și pre
gătire, de afirmare plenară în socie
tate.

Reliefînd faptul că în însăși esența 
societății noastre de azi tineretul a 
găsit resursele propriei sale formări 
și afirmări depline ca generație, vor
bitorul a pus în evidență statutul 
activ al tinerei generații. Întemeiat 
pe profunda judecată de valoare, în
scrisă în coordonatele de bază ale 
Programului Partidului Comunist 
Român, potrivit căreia tineretul re
prezintă o puternică forță socială, 
viitorul însuși al națiunii noastre so
cialiste.

Preocuparea față de tineret se 
regăsește în primul rînd în grija 
statornică pentru asigurarea condi
țiilor și calității unei pregătiri te
meinice, multilaterale a tinerei gene
rații, pe baza concepției novatoare, 
originale a partidului nostru, a 
secretarului său general privind in
tegrarea organică a învățămîntului 
cu cercetarea și producția. Condu
cerea partidului s-a preocupat, de 
asemenea, in mod constant, ca socie
tatea să-și îndeplinească în condiții 
de maximă eficientă obiectivele ope
rei formative, participînd nemijlocit 
la făurirea personalității tînărului în 

spiritul Înaltelor valori ale politicii 
partidului și statului nostru.

Educarea tinerilor în spiritul mun
cii, formarea lor politico-ideologică, 
cultivarea patriotismului socialist și 
a sentimentelor de solidaritate in
ternațională, lărgirea orizontului de 
cultură și cunoaștere al tinerilor 
s-au afirmat și se afirmă ca direcții 
prioritare ale ansamblului activității 
politico-educative a organizației 
comuniste, revoluționare de tineret.

Menționind că patriotismul nu este 
o noțiune abstractă și nici o simplă 
atitudine teoretică, vorbitorul a ară
tat că, îndeosebi în cazul tineretului, 
patriotismul este o altă denumire 
generoasă dată angajării de a parti
cipa, împreună cu întregul popor, la 
traducerea în viață a obiectivelor de 
dezvoltare economico-socială, de ri
dicare continuă a patriei pe noi 
trepte de progres și civilizație.

Cu efectivul său de peste patru 
milioane — se spune în comunicare 
— Uniunea Tineretului Comunist se 
prezintă la acest moment aniversar 
ca o puternică organizație politică 
revoluționară a tinerei generații din 
patria noastră, cu caracter larg 
democratic, care unește în rîndurile 
sale masele de tineri muncitori, ță
rani, elevi, studenți, intelectuali, 
fără deosebire de naționalitate, ani
mați de dorința fierbinte de a con
tribui la propășirea patriei, de idea
lurile nobile ale socialismului și 
comunismului. Se consacră în acest 
fel unul dintre semnele distinc
tive ale epocii de adinei prefa
ceri pe care o trăim, și anume 
acela că tineretul României so
cialiste se afirmă, în integralita
tea sa, ca o generație unită, prin 
gind și faptă, in jurul partidului, al 
secretarului său general, făcîndu-și 
din adeziunea activă la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru însăși rațiunea sa 
de a fi.

în comunicarea „Contribuția tine
retului universitar, a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România Ia înfăptuirea politicii 
P.C.R., a hotăririlor Congresului 
științei și invățămintului, a orientă
rilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind dezvol
tarea invățămintului românesc con
temporan", prezentată de tovarășul 
Matei Ani, secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Consiliului U.A.S.C.R., 
se subliniază :

Realitățile vil ale perioadei glo
rioase inaugurate de Congresul al 
IX-lea al partidului, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", reliefează cu 
putere faptul că una dintre cele 
mai ample și însemnate investiții ale 
societății noastre socialiste a fost 
destinată dezvoltării accelerate a 
științei și învățămîntului, formării 
temeinice pentru muncă ti viată a 
tineretului.

Epoca Nicolae Ceaușescu. cea mal 
bogată în împliniri din multimilena
ra existență a poporului român, a 
consacrat practica educării revoluțio
nare a tinerei generații într-o viziu
ne unitară, continuă, de largă per
spectivă, problematica școlii, a per
fecționării neîncetate a sistemului 
pregătirii cadrelor necesare tuturor 
sferelor vieții economico-sociale 
constituind o preocupare centrală a 
partidului nostru comunist, nivelul 
științific și formativ al procesului 
instructiv-educativ probînd justețea 
orientărilor și indicațiilor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
semnătatea cardinală a concepției 
sale revoluționare cu privire la in
tegrarea invățămintului cu producția 
materială, cercetarea științifică și 
viața social-politică.

Liniile esențiale ale acestui pro
ces de o deosebită complexitate, 
desfășurat sub îndrumarea nemijlo
cită, permanentă a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
Național al Științei și învățămîn- 
tului, se exprimă în legarea sa 
strinsă de cerințele mereu sporite ale 
procesului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, per
fecționarea conținutului întregului 
proces instructiv-educativ, accen
tuarea laturilor calitative ale aces
tuia.

Comunicarea evidențiază, în conti
nuare, obiectivele activității Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România pentru asigurarea 
unul profund caracter revoluționar 
procesului de integrare a învăță
mîntului superior cu producția șl 
cercetarea, pentru a contribui, prin 
formarea unor specialiști temeinic 
pregătiți, la afirmarea continuă a 
valorii științei românești pe plan 
internațional.

După ce evocă momente de refe
rință din istoria U.A.S.C.R., care au 
avut ca principal punct de reper 
prezența nemijlocită, orientările șl 
indicațiile de excepțională valoare 
formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru Întărirea 
continuă a rolului tinerei generații 
universitare în procesul de dezvol
tare și perfecționare a școlii supe
rioare românești, comunicarea evi
dențiază hotărîrea Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști din Româ
nia de a-și intensifica activitatea in 
toate domeniile, astfel îneît această 
puternică forță socială să onoreze 
prin noi șl importante realizări în
crederea de care se bucură din par
tea partidului, a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In comunicarea „Formarea și dez
voltarea la tineri a spiritului munci
toresc, revoluționar, a unei solide 
pregătiri tehnico-științifice șl eco
nomice — sarcină de bază a organi
zațiilor U.T.C.", prezentată de tova
rășul Laurențtu Mihai, secretar al 
comitetului U.T.C. de la întreprin
derea „23 August" — București, se 
subliniază cu mîndrie sprijinul ne
mijlocit acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu dezvoltării între
prinderii „23 August", modernizării 
proceselor de producție, creșterii ca
lității și competitivității produselor 
acestei unități de frunte a industriei 
constructoare de mașini, precum și 
atenția de care se bucură tinerii 
care lucrează aici din partea secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, pentru ca ei să 
se formeze ca adevărați revoluțio
nari, constructori al socialismului. 
Se evidențiază In continuare acti

vitatea desfășurată de organele șl 
organizațiile U.T.C. din întreprin
dere pentru mobilizarea și concen
trarea eforturilor tinerilor în vederea 
înfăptuirii sarcinilor de plan, a pro
ducției de export, a programelor de 
perfecționare a organizării și de 
modernizare a producției, pentru 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii, a rentabilității și efi
cienței economice, îmbunătățirea ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor. reducerea consumurilor și va
lorificarea superioară a materialelor, 
combustibililor și energiei, diminua
rea costurilor de producție și în
deosebi a cheltuielilor materiale.

Comunicarea „Noua revoluție agra
ră — obiectiv central pentru organi
zațiile de tineret din unitățile agri
cole și de Ia sate" a fost prezentată 
de tovarășul Constantin Udrea, secre
tar al Comitetului comunal Chitila al 
U.T.C.

în comunicare se subliniază va
loarea deosebită a conceptului de 
nouă revoluție agrară, rod al gindi- 
rii creatoare, profund științifice a 
secretarului general al partidului, ce 
sintetizează multiplele determinări 
cantitative și calitative ale unui pro
ces complex, de durată, menit să 
genereze transformări radicale în 
toate sectoarele agriculturii, în viața 
și munca locuitorilor satelor.

Programele de cercetare științifi
că și dezvoltare tehnologică — se 
spune în comunicare —. elaborate 
sub îndrumarea directă, de înaltă 
competentă a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, a- 
sigură agriculturii, ca și celorlalte 
ramuri ale economiei naționale, so
luțiile tehnico-științifice necesare 
creșterii intensive a producției, uti
lizării cu inaltă eficiență a tuturor 
categoriilor de resurse.

A răspunde prin fapte însufleți- 
toarelor îndemnuri adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu — se 
spune în încheiere —, a acționa în 
orice împrejurare în spirit revolu
ționar reprezintă acum cea mai înal
tă cinstire pe care tinerii lucrători 
ai ogoarelor românești-o pot aduce 
atîtor generații de țărani ce au fost 
secole de-a rîndul temelia tării, ce
lor care, urmind cu încredere cuvîn- 
tul partidului, au pășit pe drumul 
arătat de acesta. înfăptuind transfor
marea revoluționară a agriculturii 
românești.

Comunicarea „Organizațiile U.T.C. 
din școli, factor important în reali
zarea întregului proces instructiv-e
ducativ, în creșterea nivelului de 
pregătire profesională și de cultură 
generală a elevilor" a fost prezenta
tă de tovarășa Dana Mazilu. mem
bru supleant al Biroului C.C. al 
U.T.C., secretar al comitetului U.T.C. 
de la Liceul „Gh. Șincai“-București, 
în comunicare se subliniază misiu
nea de înaltă răspundere a școlii 
de a asigura, într-un sistem 
unitar și complex, pregătirea forței 
de muncă tinere, proces la a cărui 
desfășurare optimă participă și or
ganele și organizațiile U.T.C. din În
vățămînt. Sînt evidențiate în acest 
cadru formele și modalitățile speci
fice de acțiune ale organizațiilor 
U.T.C. din școli în vederea educării 
comuniste, patriotice și revoluțio
nare a elevilor.

Acum, la cea de-a 65-a aniversare 
a creării Uniunii Tineretului Comu
nist, se subliniază în încheierea co
municării, aducem prinpsul dragostei 
și recunoștinței noastre fierbinți, 
omagiu de aleasă stimă șl prețuire 
neînfricatei lupte a înaintașilor pen
tru propășirea patriei, exprimlnd, în 
același timp, cele mai alese senti
mente de profundă prețuire șl recu
noștință față de marele erou al nea
mului românesc, patriot înflăcărat și 
revoluționar neobosit — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

După ce sînt exprimate sentimen
tele de stimă șl prețuire, de adlncă 
recunpștință ale tineretului bucu- 
reștean față de statornica grijă pe 
care partidul, secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o poar
tă întregii generații tinere a Româ
niei socialiste, comunicarea „Preocu
parea organelor și organizațiilor 
U.T.C. din Capitală pentru desfă
șurarea unei intense activități de 
educare comunistă revoluționară a 
tinerilor, pentru mobilizarea în
tregului tineret bucureștean la 
Înfăptuirea exemplară a tuturor sar
cinilor ce ii revin", prezentată de 
tovarășul Ion Barbu, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C., prim-secre
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C, evidențiază o serie de 
acțiuni Inițiate de organele și orga
nizațiile U.T.C. în direcția afirmării 
spiritului revoluționar prin atitudini 
și fapte constructive care să asigure 
îndeplinirea neabătută a sarcinilor 
din economie, din întreaga viață so- 
cial-culturală. Sint relevate, de ase
menea, numeroase activități organi
zate pentru formarea multilaterală a 
tineretului și pregătirea sa pentru 
muncă și viață, pentru creșterea 
contribuției sale la dezvoltarea eco
nomico-socială a patriei. Implicarea 
activă a tineretului în toate do
meniile de activitate economico-so
cială constituie o realitate tot mai 
pregnantă a zilelor noastre. Mîn- 
dria de a fi contemporani și 
constructori ai celei mai minu
nate epoci din istoria patriei, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", rezidă cu deo
sebire în participarea tuturor tine
rilor la înfăptuirea unor ctitorii de 
seamă — metroul, centrul civic, 
amenajarea complexă a Dîmboviței 
ș.a. — demne de anii luminoși pe 
care-i trăim.

Comunicarea exprimă vibrantul 
omagiu al tineretului Capitalei față 
de scumpa noastră patrie — Repu
blica Socialistă România —, față de 
Partidul Comunist Român, de secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o dată cu angaja
mentul de a pune întreaga sa capa
citate de gîndire și de acțiune în 
slujba făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a comunis
mului pe pămintul României.

★
într-o atmosferă de puternică an

gajare revoluționară, participanțil la 
simpozion au adresat o telegramă to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.
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„Zilele cârfii pentru tineret"

In cadrul manifestărilor dedicate 
aniversării a 65 de ani de la crearea 
U.T.C. și a 30 de ani de la Înfiin
țarea U.A.S.C.R., luni au început în 
întreaga țară „Zilele cărții pentru ti
neret".

Inaugurată prin deschiderea în Ca
pitală a „Salonului cărții pentru ti
neret", ediția din acest an, ce se 
desfășoară în perioada 16—22 martie, 
prilejuiește organizarea In între
prinderi, instituții, pe șantiere, în case 
de cultură, ale științei și tehnicii pen
tru tineret, în biblioteci și cămine 
culturale a unei largi game de acțiuni 
— lansări de cărți, mese rotunde, dez

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,35 Teatru TV (color). „Acel tineri 

care nu Imbătrlnesc niciodată",

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 17 martie, ora 20 — 20 mar
tie, ora 20. In tară : Vremea va fl 
schimbătoare In regiunile estice șl sud- 
estlce șl In general închisă In rest. Vor 
cădea precipitații sub formă de nin
soare, lapovită și ploaie în partea de 
vest șl de sud-vest a țării, și pe arii 

I' mal restrinse In celelalte regiuni. Vin

INFORMAȚII SPORTIVE

SUCCESE ROMANEȘTI IN CUPELE EUROPENE 
LA HANDBAL FEMININ

• Știința Bacău — A.S.K. Vorwărts Frankfurt (Oder) 24—16
Știința Bacău — finalista din edi

ția precedentă a celei mai importan
te competiții continentale interclu- 
buri „Cupa campionilor europeni" — 
s-a calificat și in acest an în semi
finale. Dar — deși manșa a doua a 
sferturilor de finală s-a disputat la 
Bacău într-o sală plină pînă la refuz 
și se părea că va fi ușor — jucă
toarele de la Știința s-au calificat 
foarte greu. Și aceasta pentru că 
partenera de întrecere, A.S.K. Vor
wărts Frankfurt pe Oder, campioa
na R. D. Germane, a dat o replică 
puternică, jucînd. după părerea mar
torilor oculari, mult mai bine decit

• Chimistul Rm. Vilcea —
în sala sporturilor din Rlmnlcu 

Vîlcea s-a disputat duminică, în ca
drul competiției internaționale da 
handbal feminin „Cupa cupelor", 
meciul retur dintre echipa locală 
Chimistul și formația Iugoslavă Voz- 
dovac Belgrad. Handbalistele român
ce, care porneau cu un handicap de 
8 goluri (pierduseră prima partidă 
cu 26—32), au prestat un joc de mare

• Primul tur al competiției inter
naționale de tenis „Cupa Davis" a 
fost marcat de numeroase surprize, 
trei dintre favoritele întrecerii, echi
pele S.U.A., R.F. Germania și Ceho
slovaciei, fiind eliminate. .
• Campionatele internaționale fe

minine de floretă ale României s-au 
Încheiat în sala Floreasca din Capi
tală cu un dublu succes al scrimere- 
lor românce, învingătoare la indivi
dual și pe echipe.
• Proba feminină de 5 km din

cadrul concursului internațional de 
■chi-fond de la Zakopane a revenit 
sportivei poloneze Mihalina Matu- 
șek, cu timpul de 15’58", urmată de 
Ileana Hangan (România) — 16’00” 
și Olga Danilova (U.R.S.S.) —
16’15”.

• Proba masculină de floretă pe 
echipe. din cadrul Balcaniadei 
de scrimă pentru juniori de 
la Zagreb, a revenit selecționatei 
României, cu 4 victorii, urmată de 
formațiile Iugoslaviei, Bulgariei, 
Turciei și Greciei. La sabie, pe 
echipe, a cîștigat de asemenea re
prezentativa României, secundată de 
cea a Bulgariei.

• Echipa de hochei pe gheață a 
României a susținut la București 
două partide de verificare în compa
nia selecționatei secunde a Poloniei. 
Hocheiștii români au cîștigat ambele 
meciuri : primul cu 12—3 (3—0, 5—1, 
4—2) șl pe cel de-al doilea cu 8—1 
(3-1, 4—0, 1—0).
• în cadrul turneului Internațio

nal feminin de baschet pentru ju
nioare de la Rakovnik (Cehoslova
cia), selecționata României a Între
cut cu scorul de 94—71 (39—27) for
mația Ungariei și cu 84—81 (49—50). 
reprezentativa Poloniei.
• Campionatele mondiale de pa

tinaj artistic s-au încheiat la Cincin-

teatre 

bateri, simpozioane, Inttlnirl ale ti
nerilor cititori cu scriitori, oameni de 
cultură și artă. Astfel, vor fi aduse 
în atenția publicului cititor lucrări ce 
ilustrează marile realizări ale po
porului nostru sub conducerea parti
dului, îndeosebi în perioada ce a tre
cut de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R.

In scopul sprijinirii pregătirii pro
fesionale a tinerilor de la sate, al in
formării acestora cu noile cuceriri ale 
științei și tehnicii vor fi organiza
te Întîlniri șl dezbateri pe marginea 
unor colecții șl serii de carte științi
fică și tehnică.

(Agerpres)

de Doru Motoc. Interpretează : 
Ovidiu Moldovan, Costel Constan
tin. Mlhal Mereuță, Cornelia 
Pavlovlcl, Dorel Vișan, Valeriu 
Paraschlv, Constantin Florescu, 
Ion Lupu, Mlhaela Lupu. Regla 
artistică : Constantin Dlcu

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

tul va sufla slab plnă la moderat, cu 
unele intensificări tn Banat și sudul 
Moldovei. Temperaturile minime noc
turne vor fi cuprinse intre minus 7 șl 
plus 3 grade, mai coborite în prima 
noapte In centrul și nord-estul țării, 
iar cele maxime, In general, între zero 
și 10 grade. Pe alocuri se va produce 
polei. In București : Vremea va fl 
schimbătoare. Vor cădea precipitații, 
mal ales in a doua parte a inter
valului, îndeosebi sub formă de lapo
vită și ploaie. VIntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila Intre minus 4 șl plus 1 grad. 
Iar cele maxime Intre 2 și 7 grade. 
Condiții de polei.

In prima lntîlnire. cind cîștigase la o 
diferență de 4 goluri. Bine conduse 
de pe margine de antrenorii Alexan
dru Mengoni și Costel Petrea, avînd 
în Georgeta Cervenciuc o bună co
ordonatoare. iar în Mariana Tîrcă un 
șuteur de temut, studentele au ter
minat prima repriză cu un avantaj 
substanțial : 10—4. In cea de-a doua 
repriză s-a făcut multă risipă de e- 
nergie, dar și o bună propagandă 
handbalului, reușindu-se faze de 
mare spectacol. Partida a fost con
dusă de L. Kostov și E. Kabadelov 
din Bulgaria. (Gheorghe Baltă, co
respondentul „Scînteii").

Vozdovac Belgrad 33—25
clasă (tehnic și spectaculos — mult 
aplaudat), reușind nu numai să-și ia 
revanșa, dar și să cîștige detașat, cu 
33—25 (19—14), scor ce le-a asigurat 
calificarea In semifinale. Cele mal 
multe goluri pentru echipa vîlceană 
le-au marcat Maria Verigeanu (12), 
Edit Torok (11), Denisa Romete (4). 
De la oaspete s-a remarcat Svetlana 
Vujcici (9 goluri).

★
nattl (S.U.A.) cu proba Individuală 
feminină, In care victoria a revenit 
Katarinei Witt (R.D. Germană). Pe 
locurile următoare s-au clasat concu
rentele americane Debi Thomas și 
Caryn Kadvay. s
• Etapa a 19-a a campionatului

diviziei A Ia fotbal a fost marcată de 
succesele înregistrate în deplasare 
de fruntașele clasamentului. Steaua 
și Dinamo. Dar iată rezultatele teh
nice : Corvinul Hunedoara — Steaua 
2—3 (1—3), Gloria Buzău — Dinamo 
0—1 (0—0), Rapid — S.C. Bacău 
4—1 (1—0), Jiul Petroșani — Univer
sitatea Cluj-Napoca 2—0 (1—0), 
F.C. Argeș Pitești ----  Universita
tea Craiova 0—0, F.C.M. Brașov — 
F.C. Olt 1—0 (1—0), Sportul studen
țesc — Chimia 2—1 (1—0), Flacăra 
Moreni — Victoria 2—1 (1—1) Oțe
lul Galați — Petrolul 0—0. In cla
sament, Steaua totalizează în prezent 
34 de puncte, fiind urmată de Di
namo (28 puncte), F.C. Olt (23 
puncte), Victoria și F.C. Argeș (cîte 
21 puncte) etc. Următoarea etapă, a 
20-a, se va disputa miine.

• Pe trambulina-gigant de la 
Planica (Iugoslavia), polonezul Piotr 
Fijas a stabilit un nou record mon
dial la sărituri cu schiurile, cu per
formanța de 194 m. Precedentul re
cord (stabilit tot la Planica), aparți
nea austriacului Andreas Felder și 
era de 192 m.
• Campionatele de atletism ale 

Nepalului, desfășurate In capitala 
țării, Katmandu, au fost maroate de 
o serie de rezultate notabile, intre 
care și șase noi recorduri naționale. 
Astfel, la 20 km marș. Laxml Dutta 
Bhatta1 a trecut primul linia de so
sire in 1 h 57’19”30/100, iar Bijaya 
Ram Shrestha a cîștigat proba de 
aruncare a discului.

cinema

Un
aprofundarea colaborării româno-birmane

Deschiderea Tirgului internațional de la Leipzig

Pavilionul României vizitat de tovarășul 
Erich Honecker

Sub aceleași bune auspicii, ca
racterizate prin manifestări de sti
mă, prețuire și profund respect 
pentru iluștrii reprezentanți ai 
poporului român, ca în i etapele 
precedente, s-a desfășurat și cea 
de-a treia etapă a itinerarului de 
pace, prietenie și colaborare pe pă- 
mîntul Asiei al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu — vizita 
oficială de prietenie în Republica 
Socialistă a Uniunii Birmane, la in
vitația președintelui San Yu. Pri
mirea cordială, onorurile de stat, 
ospitalitatea cu care au fost în
conjurați înalții oaspeți români, 
încă din primele momente ale sosi
rii la Rangoon, au pus în lumină 
prestigiul de care se bucură pretu
tindeni în lume președintele 
Nicolae Ceaușescu, activitatea sa 
dedicată propășirii României, afir
mării ei demne, libere și indepen
dente, eforturile sale neobosite în 
sprijinul cauzei păcii, înțelegerii și 
colaborării internaționale.

Beneficiind de un cadru atlt de 
propice, convorbirile la nivel înalt 
româno-birmane. desfășurate într-o 
atmosferă de înțelegere reciprocă, au 
prilejuit o amplă evaluare a rela
țiilor prietenești dintre țările noas
tre și, totodată, o rodnică analiză a 
problemelor de interes comun, sol
dată cu rezultate de natură a ridica 
pe un plan superior relațiile dintre 
cele două țări și popoare, a da un 
nou impuls cursului pozitiv ce carac
terizează aceste relații.

Intr-adevăr, se poate afirma, cu 
deplin temei, că, în perioada celor 
peste trei decenii de la stabilirea 
relațiilor diplomatice româno—bir
mane. între țările noastre s-a 
dezvoltat o fructuoasă colaborare 
prietenească. Dorința comună de a 
conferi noi perspective de dezvol
tare acestor raporturi a fost ilus
trată, de-a lungul anilor, de schim
burile de vizite la diferite niveluri, 
consacrate intensificării conlucrării 
reciproc avantajoase, căutării și 
Identificării unor noi domenii de 
conlucrare. In acest cadru, un mo
ment important l-au constituit vizita 
făcută, în iunie 1966, în țara noas
tră, de către actualul președinte al 
Comitetului Central al Partidului 
Programul Socialist Birman, Ne 
Win — care deținea pe atunci func
ția de președinte al Comitetului Re
voluționar al Uniunii Birmane — și 
convorbirile avute cu acel prilej cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Exprimînd, în acest spirit, convin
gerea că actualele convorbiri și în
țelegerile convenite vor duce la în
tărirea raporturilor prietenești dintre 
cele două țări și popoare pe cele 
mai diverse planuri, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Deși România și Birmania sint si
tuate la mari distanțe geografice, 
există, după convingerea noastră, 
largi posibilități ca țările noastre să 
dezvolte o bună colaborare, îndeo
sebi pe plan economic, tehnic, ști
ințific. cultural, precum și pe plan 
internațional — in interesul și spre 
binele ambelor popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii între națiuni. 
Sintem convinși că în cursul vizitei 
vom ajunge la ințelegeri care să 
deschidă noi perspective colaborării 
și conlucrării româno-birmane în 
domenii tot mai largi de activitate".

Arătînd, la rindul său, că în Bir
mania este urmărită cu interes șl 
admirație activitatea creatoare a

BELGIA: Campanie împotriva prezenței rachetelor 
americane cu rază medie de acțiune

BRUXELLES 16 (Agerpres). — 
Comitetul flamand de acțiune împo
triva armelor nucleare, una din cele 
mai mari organizații antirăzboinice 
din Belgia, a lansat o nouă campa
nie de protest la nivel național față 
de prezența rachetelor americane de 
croazieră pe teritoriul țării, rela
tează agenția T.A.S.S. Campania a 
început în orașul Gând, prin strln- 
gerea de semnături pe documente ce 
vor cuprinde această cerere și care 
vor fi adresate președinților celor 
două camere ale parlamentului bel
gian. Documentele se pronunță pen-

Demonstrații de protest față de apartenența Spaniei 
la N.A.T.O.

MADRID 16 (Agerpres). — O am
plă demonstrație de protest față de 
apartenența țării la N.A.T.O. s-a des
fășurat la Barcelona, acțiunea fiind 
inițiată de organizațiile de luptă pen
tru pace din acest oraș spaniol, rela
tează agenția T.A.S.S. De asemenea, 
participanții purtau pancarte pe care 
era înscrisă cererea ca fondurile pen

conducerii României, avînd ca scop 
asigurarea progresului social și eco
nomic al țării, președintele SAN 
YU declara : „Deși distanța ne se
pară, Birmania și România mențin 
relații cordiale pe baza respectului 
reciproc și a prieteniei. Țările noas
tre au multe idealuri și aspirații co
mune. Ambele țări se consacră 
construirii unei vieți mai bune și 
mai îmbelșugate pentru popoarele 
noastre și unor acțiuni in direcția 
păcii și securității internaționale. 
Acestea sint preocupări comune care 
leagă țările noastre și sint convins 
că ele constituie baza pentru întă
rirea relațiilor dintre țările noastre".

Expresie a acestui spirit de înțe
legere și prețuire reciprocă, a voin
ței comune de a adinei și extinde 
conlucrarea dintre cele două țări, 
dialogul purtat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu președintele 
San Yu, a evidențiat satisfacția re
ciprocă pentru această vizită menită 
să deschidă orizonturi noi raporturi
lor dintre România și Birmania, atît 
pe plan bilateral, cît și pe arena in
ternațională.

In cadrul convorbirilor s-a arătat 
că există toate condițiile ca relațiile 
româno-birmane să cunoască o dez
voltare continuă — în domeniile eco
nomic, tehnico-științific, cultural și 
In alte sfere de activitate, corespun
zător potențialului celor două țări.

In acest sens — după cum se ara- ' 
tă în Comunicatul publicat la în
cheierea vizitei — președintele Româ
niei și președintele Birmaniei au 
hotărît că trebuie depuse eforturi 
pentru dezvoltarea, pe mai departe, 
a acestor relații, pentru promo
varea comerțului și cooperării eco
nomice bilaterale — in acest scop 
impunîndu-se intensificarea contac
telor directe dintre întreprinderile 
economice românești și birmane pen
tru identificarea sferelor de activi
tate și a obiectivelor de cooperare 
viitoare.

Turul de orizont asupra vieții 
internaționale a pus în evidență pre
ocuparea față de situația deosebit 
de gravă și complexă existentă 
astăzi în lume, ca urmare a cursei 
Înarmărilor, a menținerii și chiar a 
agravării unor conflicte și stări de 
încordare în diferite regiuni ale lu
mii, a crizei economice mondiale, 
adîncirii continue a marilor decalaje 
dintre țările sărace și cele bogate. 
Pornind de la faptul că acești fac
tori accentuează instabilitatea inter
națională, sporesc pericolul unul 
război mondial, in timpul vizitei s-a 
subliniat, pe bună dreptate, că 
apărarea păcii și trecerea la înfăp
tuirea dezarmării, unirea eforturilor 
tuturor popoarelor, conlucrarea lor 
tot mal strînsă pentru a se pune ca
păt cursului periculos al evenimente
lor spre confruntare și război repre
zintă o cerință vitală pentru însăși 
existența omenirii. In acest context, 
șeful statului român a stăruit asu
pra importanței pe care o prezintă 
lichidarea în mai multe etape, pînă 
la finele secolului, a întregului ar
senal nuclear și reducerea substan
țială, în această perioadă, a armelor 
convenționale, încheierea unui acord 
privind oprirea experiențelor cu ar
mele nucleare.

Ca țări în curs de dezvoltare, 
România și Birmania manifestă o 
profundă preocupare față de grava 
problemă ce o reprezintă adîncirea 
crizei economice mondiale. Este un 
fapt unanim recunoscut că efectele 
negative ale acestei crize sînt resim

tru inițierea unei noi dezbateri în 
forul legislativ privind problemele de 
apărare, care să ducă la înlăturarea 
acestor rachete purtătoare de încăr
cături nucleare din Belgia, a tuturor 
rachetelor nucleare de pe continent.

Pentru retragerea rachetelor cu 
rază medie de acțiune de pe terito
riul țării s-a pronunțat, totodată, 
președintele Partidului Socialist Fla
mand din Belgia, Karel van Miert. 
Declarația a fost făcută în cadrul lu
crărilor congresului partidului, care 
se desfășoară în orașul belgian Has- 
selt.

tru înarmare să fie utilizate pentru 
rezolvarea unor probleme sociale.

O altă demonstrație antirăzboinică 
a avut loc la Torrejon, unde se află 
o bază militară americană, acțiune 
desfășurată din inițiativa Comitetu
lui de coordonare al organizațiilor 
de luptă pentru pace din Spania, 
adaugă sursa citată. 

țite de toate statele, Înrăutățind, în
deosebi, situația economică a țărilor 
în curs de dezvoltare și adincind 
decalajele dintre țările sărace și cele 
bogate. în acest sens, convorbirile de 
la Rangoon au reliefat interdepen
dența dintre problemele dezarmării 
și cele privind lichidarea decalaje
lor dintre statele sărace și cele bo
gate, dezvoltarea armonioasă a tutu
ror țărilor. în mod deosebit s-a ex
primat preocuparea față de conse
cințele deteriorării situației econo- 
mico-financiare internaționale, ale 
creșterii fără precedent a datoriilor 
externe care agravează și mai mult 
starea dramatică în care se află ță
rile în curs de dezvoltare. Și cu 
prilejul vizitei în Birmania, ca și în 
timpul vizitelor în India și Ban
gladesh, președintele României a 
subliniat necesitatea organizării unei 
conferințe internaționale, în cadrul 
O.N.U., la care să participe, cu 
drepturi egale, atît țările în curs de 
dezvoltare, cît și cele dezvoltate eco
nomic, în vederea realizării unor în
țelegeri corespunzătoare pentru solu
ționarea globală a problemelor 
subdezvoltării, inclusiv a problemei 
datoriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare, pentru instaurarea noii 
ordini economice internaționale.

Vizita a evidențiat, în același timp, 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru lichidarea primejdiilor gene
rate de menținerea, in diferite re
giuni ale lumii, a unor conflicte și 
stări de tensiune, ambele părți 
subliniind importanta soluționării 
tuturor problemelor litigioase pe cale 
pașnică, prin tratative politice între 
statele implicate.

O altă concluzie majoră a dialogu
lui la nivel înalt româno-birman 
privește cerința imperioasă a demo
cratizării vieții internaționale, a 
participării active, egale a tuturor 
statelor, fără deosebire de mărime și 
orînduire socială, la soluționarea jus
tă și durabilă a marilor probleme 
care confruntă omenirea. în mod 
deosebit a fost evidențiat rolul im
portant ce revine țărilor mici și mij
locii, statelor în curs de dezvoltare, 
direct interesate într-o politică de 
pace, de independență, de colabo
rare egală între națiuni. Ele pot și 
trebuie să determine un curs nou în 
raporturile dintre state, în interesul 
progresului și dezvoltării tuturor na
țiunilor lumii, corespunzător cauzei 
păcii și colaborării internaționale. In 
general, faptul că între țările noastre 
există în multe probleme ale vieții 
internaționale puncte de vedere iden
tice sau foarte apropiate favorizea
ză o conlucrare tot mai activă in 
promovarea păcii și colaborării.

Sînt toate acestea temeiuri pentru 
a afirma, cu satisfacție și deplină 
îndreptățire, că, prin rezultatele sale, 
vizita oficială de prietenie a to
varășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Socialistă a Uniunii 
Birmane marchează o valoroasă 
contribuție la întărirea priete
niei și colaborării dintre țările 
și popoarele noastre, - constituind, 
totodată, un aport însemnat, la. pro
movarea păcii. înțelegerii și secu
rității internaționale. Toate acestea 
vin să întărească caracterul deose
bit de rodnic al actualului itinerar 
în țări ale Asiei, care se înscrie ca 
o manifestare politică de anvergură, 
eveniment pozitiv major al actuali
tății internaționale.

Petre STANCESCU

ORIENTUL MIJLOCIU
TUNIS 16 (Agerpres) — Sub con

ducerea lui Yasser Arafat, la Tunis a 
avut loc o reuniune a Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei consacrată anali
zării ultimelor evoluții pe plan pa
lestinian, arab și internațional. Po
trivit agenției M.E.N., a fost analizat 
un document de lucru privind înce
perea unui dialog de reconciliere 
între grupările palestiniene.

CAIRO 16 (Agerpres). — Consiliul 
Consultativ al Republicii Arabe Egipt 
a lansat tuturor conducătorilor țări
lor arabe apelul de a intensifica efor
turile în vederea transformării Orien
tului Mijlociu într-o regiune a păcii 
și securității. Apelul cere interzice
rea creării de baze militare în aceas
tă regiune, ca și interzicerea tranzi
tului vaselor militare cu armament 
nuclear la bord.

Politia israeliană a procedat la noi 
acțiuni represive împotriva popu
lației palestiniene din teritoriile 
arabe ocupate. Astfel, ei au pătruns 
într-o serie de școli palestiniene din 
Nablus și El-Khalil, unde au devas
tat interioarele și au operat arestări 
în rîndul elevilor care au participat 
la manifestațiile de protest împotri
va autorităților de ocupație.

BERLIN 16 (Agerpres). — La 
Leipzig și-a deschis porțile tradițio
nalul Tîrg internațional de primăva
ră din acest oraș din R. D. Germa
nă. la care participă circa 9 000 de 
întreprinderi din numeroase țări de 
pe diferite meridiane ale globului. 
Sînt prezentate exponate din dome

„R.D.G. și R.F.G. pot contribui la îmbunătățirea 
climatului politic în Europa"

BERLIN 16 (Agerpres). — Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, s-a întîl- 
nit, cu prilejul tirgului de la Leipzig, 
cu Martin Bangemann, ministrul 
vest-german al economiei, președin
tele Partidului Liber-Democrat din 
R.F.G. Cei doi oameni politici — re
latează agenția A.D.N. — au fost de 
acord că pacea reprezintă principa
lul obiectiv al zilelor noastre, sub
liniind că R.D.G. și R.F.G. pot să 
contribuie efectiv la îmbunătățirea 
climatului politic în Europa. S-a re
levat interesul deosebit pentru ex
tinderea relațiilor economice inter- 
germane, pentru intensificarea a-

PARIS

Sesiunea Consiliului Național al P.C. Francez
PARIS 16 (Agerpres). La Paris 

s-au încheiat lucrările sesiunii Con
siliului Național al P.C.F. — organ 
consultativ al partidului — în cursul 
căreia membri ai Comitetului Cen
tral, parlamentari comuniști, con
ducători de federații departamen
tale și ai. organizațiilor de partid 
din marile Întreprinderi industriale, 
oameni de știință au examinat pro
bleme politice, economice și sociale

AFGANISTAN

Evoluții ale procesului
KABUL 16 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cadrul lucrărilor unui se
minar desfășurat la Kabul, Najibul- 
lah, secretar general al C.C. al 
Partidului Democratic al Poporului 
din Afganistan, a evidențiat că in 
țară s-a instaurat, într-o importantă 
măsură, un climat de pace și calm, 
o dată cu încetarea operațiunilor mi
litare de anvergură. Vorbitorul — 
arată agenția T.A.S.S. — a relevat 
că partidul și puterea revoluționară 
se bucură de largă audiență în rîn
dul poporului și că procesul recon-

Eforturi pentru promovarea stabilității și păcii
In America Centrală

CIUDAD DE PANAMA 16 (Ager
pres). — La o conferință de presă 
desfășurată în orașul David, capitala 
provinciei Chiriqui, din Panama, 
unde a efectuat o vizită, președin
tele Republicii Costa Rica, Oscar 
Arias, a arătat că sprijinul „Grupu
lui de la Contadora" este indispensa
bil pentru instaurarea păcii în Ame
rica Centrală. El a apreciat că la 
viitoarea reuniune a șefilor de stat 
centroamericani, de la Esquipolas 
(Guatemala), va fi foarte dificil să 
se ajungă la un acord asupra reali
zării unui climat real de pace în 
regiune fără sprijinul „Grupului de 
la Contadora" (Columbia. Mexic, Pa
nama și Venezuela) — transmite 
agenția Prensa Latina.

MANAGUA 16 (Agerpres). — In
tr-o scrisoare adresată președinților

Pentru așezarea pe baze echitabile 
a relațiilor economice

Declarația țărilor asiatice membre ale „Grupului celor 77”
DHAKA 16 (Agerpres) — La Dhaka 

s-au încheiat lucrările celei de-a 
șasea reuniuni ministeriale a țărilor 
asiatice membre ale „Grupului ce
lor 77". în declarația adoptată cu a- 
cest prilej se subliniază necesita
tea unei reexaminări profunde a 
esenței actualului sistem economic 
internațional, pentru inițierea unor 
eforturi concertate în direcția edifi
cării unor baze mai bune ale econo-, 
miei mondiale și reconstruirii rapor
turilor economice internaționale. Ac
tualele relații economice internațio
nale — se menționează în document 

nii ca metalurgia, construcția de 
mașini, electrotehnica, electronica și 
altele.

Pavilionul românesc a fost vizitat 
de tovarășul Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G.. pre
ședintele Consiliului de Stat al R.D. 
Germane, care a urat expozanților 
români prezenți la tîrg mult succes.

cestora pe baza egalității și avanta
jului reciproc.

BONN 16 (Agerpres) — Intr-un 
interviu televizat, cancelarul vest- 
german, Helmut Kohl, a afirmat că 
îmbunătățirea relațiilor Est-Vest va 
avea efecte benefice și asupra le
găturilor dintre cele două state ger
mane, informează agenția China 
Nouă. Atît R.F.G., cit și R.D.G. sint 
Interesate în obținerea unor rezul
tate concrete pe calea dezarmării — 
a spus el — subliniind, totodată, că 
va avea în atenție propunerea secre
tarului general al C.C. al P.S.U.G., 
Erich Honecker, privind un dialog 
R.F.G. — R.D.G. în problema ra
chetelor cu rază medie de acțiune.

cu care se confruntă in prezent 
Franța, ca și sarcinile comuniștilor 
în etapa actuală — transmite agen
ția T.A.S.S. O atenție deosebită a 
fost acordată propunerilor avansate

• de comuniști privind crearea de noi 
locuri de muncă, ridicarea nivelului 
de trai, creșterea investițiilor în eco
nomie. Au fost, de asemenea, aborda
te aspecte ale politicii externe a 
țării.

reconcilierii naționale
cilieril naționale, creșterea presti
giului țării pe plan internațional — 
prin avansarea unor propuneri da 
pace — creează condițiile unei re
glementări politice a situației din 
jurul Afganistanului și ameliorării 
raporturilor sale cu țările vecine.

Pe de altă parte, cu prilejul unei 
întîlniri cu reprezentanții intelec
tualilor, Najibullah a subliniat că, 
pînă acum, s-au reîntors în patrie 
peste 34 000 de refugiați, în timp ce 
aproximativ 10 000 de membri al 
grupărilor de opoziție au trecut de 
partea puterii populare.

țărilor lor, miniștrii economiei din 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua și Salvador — reuniți săp- 
tămîna trecută la Managua — s-au 
pronunțat pentru acțiuni energice din 
partea guvernelor în vederea depă
șirii crizei economice și sociale cu 
care se confruntă regiunea. Recunos- 
cînd discrepanțele politice existente, 
ei au subliniat că acțiunea economică 
multilaterală are un rol deosebit in 
eforturile de promovare a stabilită
ții și păcii în America Centrală. 
Miniștrii au lansat un apel la elimi
narea totală a climatului de neîncre
dere în relațiile economice și poli
tice, la adoptarea unei atitudini con
secvente de solidaritate, înțelegere 
și respect reciproc care să permită 
edificarea unei atmosfere de Încre
dere pentru dezvoltarea activităților 
economice regionale.

— se caracterizează prin neglijarea, 
de către principalele state industria
lizate, a interdependentelor existen
te între țările dezvoltate șl cele în 
curs de dezvoltare, între sistemul 
comercial, monetar, financiar — pe 
de o parte — și ansamblul proble
maticii dezvoltării — pe de altă par
te. Aceasta a condus la o criză ma
joră a economiei mondiale.

Participanții la reuniune au evi
dențiat necesitatea asigurării unei 
dezvoltări echilibrate a tuturor țări
lor, pe baza egalității și echității.

• Trenul de aur : PATRIA (11 86 25)
— 9; 12; 15,45; 18,45
• Acțiunea „Autobuzul*  s VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Raliul : LUMINA (14 74 16) — 15; 
17; 19
• Liceenii : STUDIO (59 53 15) — 9,30; 
12; 14.15: 16,30; 19
• Declarație de dragoste : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Punct... și de la capăt : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Drumul oaselor : FERENTARI 
(80 49 85) — 15: 17: 19
• Secretul Iul Bachus : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17,15; 19,30
• Toate plnzele sus (I—II) : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 18
• lntîlnire In Atlantic : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Visul unei balerine : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 19,30
• Ali-Baba șl cel 40 de hoți : MUN
CA (21 50 97) — 15; 18, FLACARA

• Teatrul National (14 7171, sala 
mare) : A douăsprezecea noapte — 
18; (sala Amfiteatru) : Teatrul de 
pantomimă din Londra — 18; (sala 
Atelier) : Intre cinci și șapte — 18; 
(sala Studio-99) : Medalion liric „G. 
Topîrceanu" — 16,30
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
orgă ALES BARTA (R.S. Cehoslova
cia) — 18
• Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la 
sala mică a Teatrului Național) : O 
noapte la Veneția — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Hamlet — 17
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
O dragoste nebună, nebună, nebună 
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul șl 
bunul Dumnezeu — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bărbatul șl... femeile — 18,30
• Teatrul „C I. Nottara“ (59 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18; (sala Studio) : La un pas de fe
ricire — 18,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Giuleștl, 
18 04 85) : Milionarul sărac — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Pompillu 
de Pompadour — 18.30; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy — 
14; Pe sub cetini la izvoare — 17
A Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ! 
Nota zero la purtare — 9; David
Copperfield — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Gullver în țara păpușilor 
— 10: (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Amnarul fermecat — 15

(20 33 40) — 15; 18
• Cursa neprevăzută : TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Locuri in inimă : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15;. 17; 19. EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Cine rlde la urmă — 11; 13, Pro
gram special pentru copil și tineret
— 9; 15; 17; 19 : DOINA (16 35 38)
• Cine este omul acesta : BUZESTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Călătorul cu cătușe : DRUMUL 
SĂRII (312813) — 15; 17; 19
• Cortul „Roșu*  : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 18
• Carmen s MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
12; 15; 18

GENȚIILE DE PRESA 
e scurt

PRIMIRE. Todor Jivkov, secre
tar general al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, l-a primit pe Wu 
Xueqian, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, consi
lier de stat și ministru al afaceri
lor externe al R.P. Chineze. După 
cum transmite agenția B.T.A.. păr
țile au relevat dezvoltarea relații
lor bilaterale și și-au exprimat do
rința de a le dezvolta în diferite 
domenii. A avut loc, de asemenea, 
un schimb de opinii privind situa
ția internațională. Cu acest prilej 
s-a evidențiat că în actuala situa
ție internațională complexă nu 
există sarcină mai importantă decit 
menținerea păcii, in acest sens evi- 
dențiindu-se necesitatea activizării 
eforturilor forțelor progresiste din 
întreaga lume pentru asigurarea 
păcii.

DECLARAȚIE. Luînd cuvîntul Ia 
cea de-a 14-a sesiune a Comitetu
lui Permanent al Comitetului Na
țional al Conferinței Consultative 
Politice Populare a R.P. Chineze 

(C.C.P.P.C.). Zhao Ziyang, premie
rul Consiliului de Stat, secretar ge
neral interimar al C.C. al P.C. 
Chinez, a declarat că actuala situa
ție economică din China este bună 
— transmite agenția China Nouă. 
In ultimii opt ani — a spus el — 
produsul național brut, venitul na
țional și încasările statului au cres
cut cu aproape 100 la sută.

SCHIMB DE PĂRERI. După cum 
anunță agenția T.A.S.S., luni a în
ceput la Moscova o nouă rundă in 
cadrul schimbului sovieto-american 
de păreri asupra unui larg cerc de 
probleme regionale. Din partea so
vietică participă Iuli Voronțov, 
prim adjunct al ministrului aface
rilor externe, Igor Rogaciov, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., alte persoane ofi
ciale. Delegația americană este 
condusă de Michael Armacost, ad
junct al secretarului de stat al 
S.U.A. pentru probleme politice.

LA ATENA a avut loc o reuniu
ne a guvernului grec, desfășurată 

sub conducerea premierului An
dreas Papandreu. După cum a 
anunțat un purtător de cuvînt al 
cabinetului, pe agenda dezbateri
lor s-a aflat problema raporturilor 
dintre Grecia și Statele Unite. Po
trivit purtătorului de cuvint, aces
te raporturi „trec. în prezent, prin- 
tr-o etapă de dificultăți și pro
bleme".

NEGOCIERI. La Geneva s-au 
reluat luni negocierile sovieto- 
americane cu privire la Încetarea 
experiențelor nucleare, relatează 
agenția T.A.S.S. Delegația sovietică 
la negocieri este condusă de A. Pe- 
trosianț, președintele Comitetului 
de stat al U.R.S.S. pentru utiliza
rea energiei atomice, iar cea ame
ricană de R. Barker, adjunct al 
ministrului apărării.

ACORD. Egiptul șl China au în
cheiat, la Cairo, un acord de coope
rare științifică și tehnică pe peri
oada 1987—1988. Documentul pre
vede, între altele, producerea în 
comun de medicamente și echipa
ment medical, realizarea de mate
riale anticorosive, precum și pune
rea în practică a unor proiecte de 
valorificare a terenurilor aride, 
prin impăduriri, ameliorarea solu
rilor și folosirea resurselor energe
tice locale în cadrul unor centrale 
electrice mici.

CONSULTĂRI. După cum trans
mite agenția T.A.S.S., la Moscova 
s-au desfășurat consultări între de
legațiile U.R.S.S., Angolei și Cubei 
în legătură cu situația conflictuală 
din Africa australă. Delegațiile ce
lor trei state și-au reafirmat do
rința de reglementare justă a si
tuației conflictuale din Africa 
australă, s-au pronunțat pentru 
eforturi comune in această direc
ție, împreună cu Organizația Nați
unilor Unite, Organizația Unității 
Africane, grupul statelor din „pri
ma linie", mișcarea de nealiniere 
și toate forțele interesate în insta
urarea unei păci drepte și durabile 
în această regiune.

ÎNTILNIRE. La Viena au Început 
lucrările întilnirii cvadripartite a 
reprezentanților Uniunii Sovietice, 
Statelor Unite, Japoniei și C.E.E. 
dedicată cooperării în domeniul 
fuziunii termonucleare dirijate, 
transmite agenția T.A.S.S. Vor fi 
dezbătute probleme legate de 
proiectarea în comun a unui termo- 
reactor internațional, care ar re
prezenta una din direcțiile de 
perspectivă a dezvoltării energe
ticii mondiale.

CONGRES. La Moscova s-a în
cheiat Congresul al VI-lea al Uniu
nii ziariștilor din U.R.S.S. In ca
drul lucrărilor, delegații au exami

nat sarcinile care stau In fața zia
riștilor, a presei pentru îndeplinirea ■ 
hotăririlor Congresului al XXVII- 
lea al P.C.U.S. privind accelerarea 1 
dezvoltării economice și sociale a 
țării, au ales organele de conducere 
ale uniunii și au adoptat Statutul I 
Uniunii ziariștilor din U.R.S.S. în 
noua sa formă de redactare. La con- I
greș a luat parte o delegație a Con- |
siliului ziariștilor din țara noastră.

IN URMA UNOR PLOI toren- I
țiale, care au durat cîteva zile, in I
zona muntoasă din raionul Danga- 
rinski din Tadjikistan s-a format | 
un torent de noroi care a rupt ba- • 
rajul lacului de acumulare Sargo- 
zanski. O masă de apă s-a revărsat 
asupra satului Sargazan, unde au l 
fost inundate si distruse 53 de case, 
o linie de cale ferată, poduri si alte 
construcții. Un număr de 17 per
soane si-au pierdut viața, 6 au fost 1 
internate in spital in stare gravă, 
iar 22 de persoane sint date dis
părute. Au fost luate măsuri pen- I 
tru lichidarea urmărilor sinistrului 
și ajutorarea persoanelor care au 
avut de suferit. I

EXPLOZIE. La o întreprindere a I
industriei textile din Harbin, pro
vincia Heilongjiang, s-a produs o 
explozie ce a provocat moartea a 47 ■
de persoane si rănirea altor 179, |
anunță agenția China Nouă.
------------------------------------------------------ 1
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