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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
va efectua o vizită oficială de prietenie

în Republica Populară Congo
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, Se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi

cii Socialiste România, împreună cu to-

varășa Elena Ceaușescu, va efectua o 
vizită oficială de prietenie în Republi
ca Populară Congo, în prima decadă 
a lunii aprilie 1987, la invitația

președintelui Comitetului Central a! 
Partidului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Congo, 
colonel Denis Sassou-Nguesso.

▼

IN PREZENTA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

exprimînd unitatea de neclintit a tinerei generații
în jurul partidului, al secretarului său general,

ieri a avut loc

ADUNAREA SOLEMNA
consacrată 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
Tovarășul Nicolae Ceaușesou, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarâșa Elena Ceaușescu au participat, simbătâ, 
21 martie, la adunarea solemnă consacratâ implinirii a 65 
de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist și a 30 de 
ani de la înființarea Uniunii 
niști din Ramânia.

Asociațiilor Studenților Comu-

Sărbătorirea celor două evenimen
te de importanță deosebită in lupta 
revoluționară a tinerei generații pen
tru împlinirea celor mai nobile

idealuri de progres, libertate, bună
stare și pace ale poporului nostru a 
pus în evidență unitatea de nezdrun
cinat a tuturor fiilor patriei în jurul

Partidului Comunist Român, al secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, contribuția tine
retului la măreața operă de edificare 
a noii orînduiri pe pămîntul Româ
niei.

Emoționantul moment aniversar a 
prilejuit exprimarea celor mai 
profunde sentimente de dragoste și 
recunoștință ale milioanelor de ti
neri ai patriei față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat 
și strălucit militant comunist, ce s-a 
identificat din anii .tinereții cu lupta 
partidului și a poporului pentru

dreptate și libertate, părinte drag șl 
prieten apropiat al tinerei generații 
a României.

La marea lor sărbătoare, tinerii de 
pe întreg cuprinsul patriei au adus 
un călduros omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului, savant de largă recu
noaștere internațională, pentru con
tribuția importantă la elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului și sta
tului, pentru strălucita activitate

(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni,
Cu prilejul celei de-a 65-a ani

versări de la făurirea Uniunii Ti
neretului Comunist și a trei decenii 
de la înființarea Uniunii Asociați
ilor Studenților Comuniști din 
România, am deosebita plăcere ca, 
în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al Guvernu
lui, precum și al meu personal, să 
adresez tuturor tinerilor comuniști, 
organizațiilor lor revoluționare, în
tregului tineret al patriei noastre 
socialiste un călduros salut revo
luționar, împreună cu cele mai 
bune urări. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scahdeavă îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“). <

Partidul și statul nostru, întregul 
popor dau o înaltă prețuire activi
tății revoluționare a Uniuhii Ti
neretului Comunist, care, din 
primele momente ale constituirii 
sale, a acționat neabătut, sub con
ducerea eroicului și gloriosului 
nostru partid comunist, pentru 
apărarea intereselor fundamentale 
ale tineretului, ale națiunii româ
ne, a independenței și suveranității 
țării, pentru cauza socialismului și 
comunismului în România. (Aplau- 
ze și urale puternice ; se scandează 
Îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu — tinerii !“).

Constituirea Uniunii Tineretului 
Comunist a reprezentat un proces 
legic în dezvoltarea mișcării demo
cratice revoluționare, a mișcării 
muncitorești, o Continuare a lupte
lor celor maî înaintate forțe ale 
națiunii, noastre, în care tineretul 
s-a aflat întotdeauna în primele 
rînduri.

în istoria îndelungată și glorioa
să. de mai bine de două milenii, 

a poporului nostru nu au existat 
momente mai importante în care 
tineretul să nu-și fi fidus contribu
ția și jertfa sa pentru formarea 
poporului și a națiunii române, 
pentru realizarea Unirii și apoi a 
statulili național unitar român. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

în toate marile bătălii împotriva 
cotropitorilor străini, pentru inde
pendență; tineretul român, ca parte 
integrantă a întregului nostru 
popor, și-a adus întotdeauna jertfă 
supremă^ nu a precupețit nimic 
pentru asigurarea libertății și in
dependenței poporului nostru. Așa 
se și explică faptul că, secole de-a 
rîndul, țările românești, prin lupte 
grele' — plătind cîteodată greu — 
nu au putut fi niciodată ocupate, 
tocmai pentru că poporul nostru, 
tineretul patriei au știut să dea 
totul, inclusiv viața, pentru ca 
țările românești, poporul român 
să fie permanent liber și in
dependent ! (Aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează înde
lung „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).

De asemenea, în toate marile 
bătălii revoluționare. — în revolu
ția condusă de Horia, Cloșca și 
Crișan, în revoluția din 1821, con
dusă de Tudor Vladimirescu, în 
revoluția de la 1848, în mișcările 
pentru realizarea Unirii, în 
războiul pentru independență de 
acum 110 ani și în alte și alte mo
mente hotărîtoare pentru istoria 
noastră — găsim tineretul. întot
deauna la datorie, în primele rîn
duri, servind poporul, făcînd totul 
pentru libertatea și independenta 
sa. (Aplauze puternice, prelungite).

în marile mișcări democratice, 
în dezvoltarea științei, învățămin- 

tului, culturii, în însăși formarea 
limbii române, tineretul a fost un 
participant activ, .servind întot
deauna cu întreaga sa forță intere
sele poporului, luptînd pentru vi
itorul său de aur ! (Aplauze puter
nice, prelungite).

O dată cu apariția clasei munci
toare pe scena istoriei, și — o dată 
cu aceasta — a mișcării muncito
rești revoluționare din a doua parte 
a secolului al XIX-lea, s-a dezvoltat 
puternic și mișcarea muncitorească 
revoluționară a tineretului, care își 
asumă înalta misiune ca, în cadrul 
mișcării muncitorești revoluționa
re, să asigure participarea activă a 
tinerelor generații la toate marile 
transformări democratice revolu
ționare <jin patria noastră.

După cum este bine cunoscut, 
formarea, în 1921, a Partidului 
Comunist Român a reprezentat o 
etapă nouă, de însemnătate istori
că în mișcarea muncitorească re
voluționară, în ridicarea luptei 
clasei muncitoare, a țărănimii, in
telectualității. a întregului popor la 
un nou nivel, în vederea lichidării 
exploatării și asupririi, a înapoie
rii, a inegalităților, pentru o socie
tate a dreptății și echității sociale 
și naționale. (Aplauze puternice, 
prelungite).

La numai un an, în' 1922, în 
martie, s-a creat și organizația re-, 
voluționară a tineretului — Uniu
nea Tineretului Comunist — care 
și-a desfășurat întreaga activitate 
sub conducerea directă a Partidu
lui Comunist Român. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

în toate marile bătălii ce au a- 
yut loc în țara noastră între pri
mul și cel de-al doilea război mon
dial, tineretul comunist a acționat 
cu toată forța pentru organizarea 

și unirea întregului tineret în ve
derea participării, sub conducerea'’ 
Partidului Comunist Român, la 
lupta împotriva războiului și fas
cismului. Nu au existat momente 
revoluționare mai importante în 
care tineretul să nu-și fi adus con
tribuția de însemnătate deosebită 
la toate aceste lupte revoluționare. 
Lung și greu a fost drumul par
curs în această perioadă de comu
niști, deci și de Uniunea Tineretu
lui Comunist, care la puțin timp 
de la înființarea sa a trebuit să-și 
desfășoare activitatea într-o adîn- 
că ilegalitate, în condiții de pri
goană și teroare, în care mulți mi- 
litanți de seamă ai tineretului 
și-au dat jertfa supremă pentru ca 
poporul nostru să poată să triumfe 
în lupta împotriva asupririi, pen
tru eliberarea socială și naționa
lă ! (Aplauze puternice, îndelunga- 

' te).
Merită subliniată poziția consec

ventă a Partidului Comunist Ro
mân și, totodată, a Uniunii Tine
retului Comunist împotriva dicta
tului hitlerist de Ia Viena, pentru 
apărarea integrității patriei noas- 

i tre, a României. (Aplauze puterni
ce, prelungite). Mă simt obligat să 
menționez, la această adunare fes
tivă, că atunci partidul, tineretul 
comunist au acționat cu toată 
forța, s-au declarat gata să ia ar
mele în mîini și să lupte împotri
va cotropitorilor, pentru apărarea 
integrității țării I Aceasta este su
prema dovadă a faptului că întot-' 
deauna comuniștii au fost cei mai 
hotărîți apărători ai integrității și 
independenței României ! . (Urale 
puternice, aplauze îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — tinerii !“, „Ceaușescu

— România, stima noastră și mîn
dria !“).

Consider o îndatorire de onoare 
de a menționa, la această ani
versare a Uniunii Tineretului Co
munist, că primii pași în mișcarea 
revoluționară i-am făcut în rîndul 
Uniunii Tineretului Comunist. în 
Tineretul Comunist, sub condu
cerea partidului, arii învățat să 
lupt pentru interesele poporului, 
pentru cauza socialismului și co
munismului. Am învățat că nu 
este nimic mai presus decît de a 
acționa întotdeauna ca revoluțio
nari, de a promova noul, de a 
asigura triumful socialismului și 
comunismului în România, de a 
asigura permanent independența, 
bunăstarea și fericirea întregii na
țiuni ! (Urale și aplauze puternice ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“)..

Au urmat anii grei ai celui de-al 
doilea război .mondial, cînd, în 
prima parte, România, împotriva 
voinței maselor largi populare, a 
înseși intereselor poporului nos
tru, a fost aruncată de dictatura 
militaro-fascistă în războiul împo
triva Uniunii Sovietice și a alia- 
ților, alături de Germania hitle- 
ristă.

în toți acești ani. partidul nos
tru a fost' organizatorul și condu
cătorul marilor bătălii împotriva 
războiului, al acțiunilor mișcări
lor de partizani — și, la toate 
acestea, Uniunea Tineretului Co
munist ți-a adus o contribuție 
activă.

Tot ca o datorie de onoare tre
buie să menționez că prima jertfă 
în această luptă a fost a unui tî- 
năr comunist! care a fost împușcat 
din ordinul lui Antonescu pentru 
că s-a ridicat în lupta împotriva 

războiului, pentru ieșirea Româ
niei din război — așa cum a făcut 
partidul, întregul nostru tineret 
revoluționar. (Aplauze puternice).

înfăptuirea revoluției de elibe
rare socială șLnațională din august 
1944 — la care Uniunea Tineretu
lui Comunist a participat cu toate 
forțele sale — a deschis o nouă 
eră în istoria milenară a poporului 
nostru. Tineretul a răspuns cu en
tuziasm chemării partidului „Totul 
pentru front, totul pentru victo
rie !“. Mulți militanți ai Tineretu
lui Comunist s-au înrolat voluntar, 
au pornit cu masele largi de tineri 
și au participat activ la lupta dusă 
de armata română, de întregul 
nostru popor, alături de armata 
sovietică, pentru zdrobirea defini
tivă a fascismului, a Germaniei 
hitleriste.

Nu vor putea fi uitate niciodată 
jertfele armatei romane, în rîn
dul căreia tineretul a constituit 
marea majoritate, iar tinerii co-, 
muniști s-au aflat în primele rîn
duri pentru alungarea tuturor co
tropitorilor străini de pe teritoriul 
nostru, pentru eliberarea întregii 
țări Și> apoi, participarea activă la 
lupta împotriva fascismului, 'pen
tru eliberarea Ungariei. Ceho
slovaciei. pînă la victoria finală. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Iată de ce, acum, cînd aniversăm 
65 de ani de la făurirea Uniunii 
Tineretului Comunist și 30 de ani 
de la crearea Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști, omagiem și 
cinstim pe toți militanții democrat!, 
progresiști, revoluționari, pe toți 
acei care, de-a lungul îndelungatei 
istorii a poporului nostru, au pus 
mai presus de toate interesele pa
triei, ale libertății și independen
ței poporului și au dat jertfa su

premă — viața — pentru viitorul 
liber și luminos al poporului nos
tru ! (Aplauze șl urale puternice ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — tine
rii !“, „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mindria !“).

Dragi tovarăși,
în marile transformări revolu

ționare și înfăptuirea revoluției 
socialiste, tineretul a participat 
activ — și se poate spune că s-a 
aflat în primele rînduri —, înfăp
tuind neabătut politica Partidului 
Comunist Român de , transformare 
revoluționară a societății noastre 

. românești.
Merită ca și la aniversarea or

ganizațiilor revoluționare ale ti
neretului să reamintim faptul că, 
în mai puțin de 40 de ani de con
strucție socialistă, România s-a 
transformat dintr-o țară slab dez
voltată, cu o agricultură înapoiată, 
într-un stat industrial-agrar cu o 
industrie modernă, organizată pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
tehnicii și științei, cu o agricultură 
socialistă modernă, în plină dez
voltare. Despre aceasta vorbesc 
faptele, realitățile, care sînt de 
netăgăduit 1 Producția industria
lă a fost. în 1986. de 115 ori 
mai mare fată de 1944 ; pro
ducția agricolă a crescut de 
circa 6 ori în aceeași perioadă ; 
produsul social a sporit de 27 de 
ori, iar venitul național de peste 
32 de ori. Pe această bază 
s-au asigurat dezvoltarea ge
nerală a patriei și ridicarea con
tinuă a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului — țelul
(Continuare in pag. a Il'-a)
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la adunarea solemnă consacrată aniversării Uniunii Tineretului Comunist
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și Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România
(Urmare din pag. I)
suprem al politicii partidului nos
tru comunist, esența societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
care o edificăm cu succes în 
România. (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate; se scan
dează „Ceaușescu si poporul !**,  
„Ceaușescu — P.C.R.!**,  „Ceaușescu 
— România, stima noastră și 
mindria !“).

Pe baza dezvoltării puternice a 
forțelor de producție s-a asigurat 
dezvoltarea puternică a științei, 
învățămîntului, culturii — factori 
de importanță primordială pentru 
întreaga dezvoltare a patriei noas
tre, pentru făurirea cu succes a so
cialismului' și comunismului.

într-o perioadă scurtă, de 43 de 
ani, cîțl au trecut de • la victoria 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă si antiimpe- 
rialistă, sub conducerea partidului 
nostru comunist poporul român 
a parcurs mai multe etape istorice, 
pe care alte popoare le-au parcurs 
în sute de ani. Aceasta demon
strează că, în condițiile cînd clasa 
muncitoare — în alianță cu țără
nimea, cu intelectualitatea, cu toate 
forțele sociale, cu întregul popor — 
devine clasă conducătoare a so
cietății, cînd poporul devine stăpin 
pe destinele sale, cînd există o po
litică justă se pot realiza, într-o 
perioadă scurtă,' năzuințele de 
veacuri ale unui popor 1 Și 
poporul român a demonstrat ma
rea sa capacitate de a realiza, și 
de a parcurge mai multe etape 
istorice, si de a trece la făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate șl la crearea condițiilor 
pentru înaintarea spre comunism J 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
— eroism, România — comunism!**,  
„Ceaușescu — P.C.R. !**).

Toate aeeste mărețe înfăptuiri 
demonstrează cu putere justețea 
politicii partidului nostru, care se 
călăuzește în întreaga sa activitate 
după principiile Invincibile ale so
cialismului științific, după con
cepția revoluționară materialist- 
dialectlcă despre lume și viață șt 
aplică în mod creator adevărurile 
generale la condițiile și realitățile 
din România. (Aplauze puterni
ce, prelungite). Totdeauna, în toa
tă perioada construcției socialiste, 
și, mai cu seamă, în ultimii 20 de 
ani, am pornit de la faptul că 
trebuie să avem permanent in ve
dere uriașele schimbări care au 
avut loc atît In patria noastră, 
cit și pe plan internațional, noile 
cuceriri ale științei șl ale cunoaș

terii umane în general, să ținem 
permanent seama atît de propria 
noastră experiență, cit și de expe
riențele altor țări și popoare, dar 
să respingem orice șabloane, orice 
copiere sau transpunere mecanică 
a unor forme și metode de organi
zare, a unor forme care nu mai 
corespund sau nu corespund reali
tăților din patria noastră. Am con
siderat și considerăm că pentru a 
fi cu adevărat revoluționari trebuie 
să avem o atitudine fermă împo
triva dogmatismului, a tot ce e 
vechi și perimat și să promovăm 
larg noul,-spiritul revoluționar de 
înnoire în toate domeniile de ac
tivitate. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Putem afirma cu deplină satis
facție că. viața, dezvoltarea eco- 
nomico-socială, atît în țara noas
tră. cît si pe plan International, au 
demonstrat cu putere justețea ac
tivității partidului nostru, a căilor 
de construcție socialistă, în con
cordanță cu realitățile și voința 
unanimă a poporului român. (A- 
plauze puternice, Îndelungate).

Toate aceste mari realizări sînt 
rezultatul muncii pline de abnega
ție. a clasei muncitoare, a țărăni
mii, a intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebi
re de naționalitate, a întregu
lui nostru popor. în rîndul că
ruia tineretul a fost întotdea
una prezent, a răspuns che
mării partidului, și-a făcut da
toria fată de cauza socialismu
lui. servind fără preget interesele 
poporului, ale independentei si su
veranității României ! (Aplauze șl 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !**,  „Ceaușescu
— tinerii!“).

Pentru toate aceste mărețe reali
zări. doresc să adresez tuturor oa
menilor muncii. întregului popor, 
deci si întregului nostru tineret, 
cele mai calde felicitări și urări 
de noi și noi succese în toate do
meniile de activitate ! (Urale și 
aplauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndrla !**,  „Ceaușescu
— tinerii !**).

Dragi tovarăși și prieteni,
întregul nostru popor se află 

angajat cu toate forțele in reali
zarea celui de-al 8-lea plan cinci
nal 1986—1990 si a programelor de 
dezvoltare în perspectivă, pînă în 
anii 2000. a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui. a Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism.

Obiectivele * fundamentale ale 
noului cincinal sînt trecerea tării 
noastre la un stadiu superior de 
dezvoltare, de tară socialistă me
diu dezvoltată, asigurarea moder
nizării și dezvoltării intensive a 
tuturor sectoarelor de activitate, 
pe baza celor mai noi cuceriri ala 
științei și tehnicii.

In centrul întregii activități tre
buie să punem dezvoltarea puter
nică a științei, a învătămiptului, a 
ridicării nivelului general de cul
tură. ca factori determinanti. ho- 
tărîtori pentru dezvoltarea genera
lă. pentru făurirea cu succes a so
cialismului si comunismului. Tre
buie să realizăm o nouă revoluție 
tehnico-științifică, o nouă revolu
ție agrară 1 Să facem totul pentru 
a tine pasul cu marile dezvoltări 
si cuceriri din toate domeniile, pe 
plan mondial ! (Aplauze puter
nice).

Este necesar să avem permanent 
în vedere că noua orînduire socia
lă. progresul general nu se pot 
realiza decît pe baza celor mal noi 
cuceriri șle științei si tehnicii, ale 
cunoașterii universale în general;

în același timp, pe baza preve
derilor planului, a programelor 
adoptate de organizare si moder
nizare a întregii activități, de nor
mare economico-financiară, va 
trebui să asigurăm înfăptuirea 
neabătută a perfecționării tuturor 
sectoarelor de activitate, creșterea 
mai puternică . a productivității 
muncii, a eficienței economice, a 
rentabilității, ca cerințe esențiale 
pentru înfăptuirea tuturor planu
rilor si, programelor de dezvoltare.

O atentie deosebită va trebui să. 
se acorde aplicării ferme a noului 
mecanism economic. înfăptuirii 
neabătute a autoconduceril si auto- 
gestiunii In toate sectoarele de 
activitate.

în același timp, realizarea 
obiectivelor actualului cincinal im
pune o preocupare mai intensă 
pentru ridicarea calității și a. ni
velului tehnic al produselor.

Sînt cunoscute prevederile pla
nului, ale programelor, hotărîrile 
Congresului al XIII-lea al parti
dului —, de aceea pu mai mă 
opresc asupra lor.

Subliniez încă o dată că este 
necesar să punem în cențrul în
tregii activități a tuturor organe
lor de partid și de stat, a organis
melor democrației muncitorești 
revoluționare, deci ' și în centrul 
activității organizațiilor Uniunii 
Tineretului Comunist, a întregului 
tineret, înfăptuirea neabătută a 
tuturor planurilor și programelor 
de dezvoltare, care sînt hotărîtoare 

pentru dezvoltarea viitoare a pa
triei noastre, pentru ridicareă 
bunăstării generale a poporului. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!**,  „Ceaușescu 
— tinerii !**).

După cum este cunoscut, în pri
mul an al cincinalului actual am 
obținut rezultate importante în 
dezvoltarea industriei, care a cres
cut într-un ritm de 7,7 la sută 
față de anul precedent, a produc
ției agricole, care ă înregistrat o 
creștere de peste 12 la sută, reali- 
zîndu-se cea mai mare producție 
de cereale din istoria de pînă acum 
a României. Am obtinut o creștere 
a venitului național de peste 7 la 
sută. Am pus astfel o bază trainică 
noului cincinal.

Prevederile pentru acest an asi
gură, de asemenea, dezvoltarea în 
ritm intens a tuturor sectoarelor 
de activitate. Hotărâtoare sînt 
acum activitatea de organizare și 
înfăptuire în viață, a tuturor pro
gramelor și planurilor de dezvol
tare, creșterea răspunderii. întă
rirea ordinii și disciplinei în .toate 
sectoarele de activitate.

în acest cadru, aș dori să sub
liniez și contribuția organizațiilor 
de tineret, a întregului tineret la 
toate aceste mari realizări și, tot
odată, necesitatea ca organizațiile 
Uniunii Tineretului Comunist, în
tregul tineret să se angajeze cu și 
mai multă hotărîre, împreună cu 
toți oamenii muncii, cu întregul 
popor. în realizarea neabătută a 
planului pe .acest an și pe întregul 
cincinal. Așa cum tineretul a fost 
prezent în anii construcției socia
liste pe toate marile șantiere. în 
toate unitățile economice, indus
triale — șl acum tineretul trebuie 
să se angajeze ferm în activitatea 
din toate -unitățile economico- 
sociale, dar și pe marile șantiere 
ale construcției socialiste pentru 
a-și aduce o contribuție și mai în
semnată la realizarea obiectivelor 
actualului cincinal; la înaintarea 
țării spre comunism! (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează 
îndelung „Vom munci si vom 
lupta, tara o vom înălța !**).

După cum este cunoscut, în ul
timii 20 de ani partidul nostru, 
acționînd pentru dezvoltarea for
țelor de producție și repartizarea 
armonioasă a acestora pe întreg 
teritoriul tării, a adoptat o serie 
de măsuri cu privire la perfecțio
narea conducerii șl dezvoltarea 

^democrației muncitorești revolu
ționare, ca factor primordial pen
tru făurirea cu succes a socialis
mului și comunismului. Am por

nit și pornim de la faptul că so
cialismul îl construim cu poporul 
și pentru popor, că. devenind pen
tru prima oară cu adevărat stăpin 
pe bogățiile întregii țări, pe desti
nele sale, poporul nostru, în de
plină unitate, sub conducerea 
partidului nostru comunist — 
forța politică conducătoare a în
tregii societăți — își făurește în 
mod conștierțt propriul său viitor 
liber, independent, viitorul de aur. 
socialist și comunist I (Urale si 
aplauze puternice ; se scan
dează „Ceaușescu si poporul !**,  
„Ceaușescu — tineții !**).

Cu mai bine de 20 de ani în 
urmă am pus problema de a ține 
seama de specificul poporului ro
mân, de afirmarea umanismului 
revoluționai' si de înfăptuirea so
cialismului și comunismului de 
omenie.

Perfecționînd si dezvoltînd ca
drul democratic al organelor de 
stat, am trecut totodată la realiza
rea unor noi forme democratice de 
conducere a tuturor sectoarelor 
economico-sociale. de participare 
activă a oamenilor muncii, a tutu
ror categoriilor sociale, a întregu
lui popor la adoptarea planurilor 
de dezvoltare, la activitatea de rea
lizare a lor. la stabilirea politicii 
interne și externe a statului nostru.

De aproape 20 de ani funcționea
ză consiliile oamenilor muncii în 
toate unitățile economico-sociale. 
în care muncitorii reprezintă cel 
puțin 30 la sută. Am instituționali- 
zat adunările generale-ale oameni
lor muncii in calitatea lor de pro
prietari. producători si beneficiari, 
care se întrunesc, de regulă, de trei 
ori pe an. dezbătînd problemele 
fundamentale ale activității fiecă
rei unități, stabilind planurile ge
nerale. programele si măsurile 
pentru realizarea lor.

Avînd în gospodărire si adminis
trare o parte a bogăției naționale, 
materializate în fondurile fixe si 
mijloacele de producție din fiecare 
unitate si sector de activitate, oa
menii muncii, adevăratii proprie
tari. au răspunderea directă pen
tru valorificarea si dezvoltarea 
continuă a fiecărei întreprinderi, ca 
parte integrantă a avuției generale 
a întregului popor.

în același timp, am adoptat for
ma de participare la fondul de 
dezvoltare cu bărti sociale. în care 
fiecare om al muncii poate să dis
pună de părți sociale pînă la 
100 000 lei. ceea ce face să se în
tărească si mai mult rolul de pro
prietar și asupra avuției generale 
încredințate, dar si a părții perso

nale pe care o deține fiecare. Am 
luat această hotărîre pornind de la 
faptul că. în calitatea lor de pro
prietari asupra tuturor bogățiilor 
tării, oamenii muncii pot să dețină 
în proprietate și o anumită parte 
din acestea sub formă de părți so
ciale. Nu vom accepta însă nici
odată ca cineva să dețină în pro
prietate mijloace de producție, 
să se revină la exploatarea 
si asuprirea muncii altora ! A- 
ceste forme sînt lichidate pentru 
totdeauna — si nu vor mai atea 
loc niciodată în patria noastră I 
(Urale și aplauze puternice, prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu șt 
poporul !“).

Am realizat, ne plan județean, 
organisme corespunzătoare de co
ordonare și conducere a activității 
consiliilor oamenilor muncii, iar 
pe plan național, la fiecare 5 ani 
au loc congresele oamenilor mun
cii. ale agriculturii — la care parii-, 
cipă cite 11 000 de oameni —. ale 
științei și învățămîntului. ale cul
turii. precum si congresele consi
liilor populare, care dezbat pro
blemele fundamentale ale dezvol
tării fiecărei ramuri si a întregii 
țări și aleg organele de conducere 
între congrese. La aceasta trebuie 
adăugat congresele cooperativelor 
agricole de producție, meșteșugă
rești și de consum, precum si con
gresele organizațiilor de masă si 
obștești, care formează un cadru 
unic general al democrației noas
tre muncitorești revoluționare.

Pornind de la necesitatea creării 
unui cadru cît mai bun pentru 
participarea la viata politică a tu
turor oamenilor muncii care nu 
sînt membri ai Partidului Comu
nist Român, s-a creat o organiza
ție proprie — Organizația Demo
crației și Unității Socialiste — care 
numără peste 4 milioane de mem
bri.*  Iată de ce putem spune că. în 
decursul ultimilor 20 de ani. am 
realizat un larg cadru si sistem de
mocratic unic în felul său. care 
este superior oricăror forme ale de
mocrației burgheze si asigură par
ticiparea nemijlocită și largă a tu
turor categoriilor sociale, a între
gului popor la conducerea întregii 
vieți economico-sociale. la înfăp
tuirea politicii interne si externe a 
patriei noastre, la făurirea în mod 
conștient de către întregul popor 
a propriului său viitor! (Urale sl 
aplauze puternice. îndelungate).

La toate aceste organisme, înce- 
pînd cu Marea Adunare Națională 
si consiliile populare, organizațiile 
tineretului comunist si ale Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști, 
mas’ele largi ale tineretului parti
cipă activ și iau parte la condu

cerea tuturor sectoarelor de acti
vitate.

Pornind tocmai de la rolul pe 
care îl are tineretul în societatea 
noastră. în referendumul legat de 
reducerea armamentului, efecti
velor si cheltuielilor militare 
din luna noiembrie 1986. am 
acordat tineretului, de la 14 
ani în sus. dreptul de vot. 
considerând că ei trebuie să-și 
spună părerea asupra unor pro
bleme de importantă deosebită 
pentru prezentul și viitorul patriei 
noastre. (Aplauze puternice, pre
lungite). Acum avem obligația să 
acționăm cu toată hotărîrea pen
tru perfecționarea și dezvoltarea 
democrației, a activității tuturor 
organismelor democratice, aceasta 
reprezentînd un factor — subli
niez — de importantă primordială 
pentru făurirea cu succes a socia
lismului si comunismului în 
România ! (Aplauze puternice, în
delungate).

în noua etapă de dezvoltare a 
societății noastre, un rol deosebit 
îl are ridicarea continuă a nive
lului de pregătire profesională, 
tehnică si științifică a tuturor oa
menilor muncii, a întregului nos
tru tineret. în această activitate, 
tinerelul, organizațiile sale trebuie 
să se angajeze cu întreaga forță, 
avînd în vedere că numai și nu
mai cu tineri, cu oameni ai mun
cii de înaltă calificare, cu înalte 
cunoștințe în toate domeniile, se 
pot înfăptui în bune condiții pla
nurile si programele de dezvolta
re. Numai cu oameni cu o înaltă 
calificare si cunoștințe științifice 
se poate asigura mersul ferm îna
inte al patriei noastre spre piscuri
le înalte ale societății comuniste ! 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !**,  „Ceaușescu 
— România, stima noastră și min
dria !**).

O atentie deosebită am. acordat 
și trebuie să acordăm și în conti
nuare ridicării conștiinței revolu
ționare. educației politice, ideolo
gice. formării omului nou cu o 
înaltă conștiință cetățenească și 
revoluționară, constructor conștient 
al socialismului și comunismului. 
Va trebui să așezăm permanent la 
baza întregii noastre activități 
principiile socialismului științific, 
concepția revoluționară a-materia
lismului dialectic si istoric, cele 
mai noi cunoștințe ale științei si 
cunoașterii umane din toate dome
niile de activitate !

Tineretul trebuie să se afle în 
primele rinduri ale dezvoltării 
conștiinței revoluționare. să-și
(Continuare în pag. a IlI-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
au vizitat Expoziția națională de creație tehnico-științifică a tineretului

După încheierea adunării solemne, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului și sta
tului au vizitat Expoziția națională 
de creație tehnico-științifică a tine
retului, organizată in holul Palatu
lui sporturilor și culturii.

Expoziția, avînd genericul „Anii 
luminoși ai tiner.eții noastre — Epo
ca Nicolae Ceaușescu**.  se constituie 
lntr-un vibrant omagiu adus condu
cătorului iubit al partidului și statu
lui de către tinăra generație a Româ
niei pentru bogata activitate desfă
șurată in fruntea organizației co
muniste de tineret, pentru clarviziu
nea cu oare indrumă pașii tinerei 
generații, participantă activă la am
plul proces de dezvoltare multilate
rală a patriei.

Varietatea exponatelor, concepția 
modernă și originală ce stă la baza 
lor, exprimate prin performanțele 
tehnico-economice ale produselor 
prezentate, ilustrează in mod eloc
vent bogata activitate de creație teh- 
nico-științifică ce se desfășoară in 
întreprinderi, școli șl facultăți, am
pla participare a tinerei generații la 
complexul de activități practice reu
nite sub genericul „Știința-tehnica- 
producția**.

Importanța economică, nivelul teh
nic, calitativ și de eficiență al pro
duselor expuse evidențiază implica
rea profundă a tineretului în amplul 
efort creator al colectivelor de mun-, 
că din întreaga țară consacrat înfăn- 
tuirii programelor de cercetare știin
țifică. dezvoltare tehnologică și in
troducere a progresului tehnic, ela
borate sub conducerea directă și în
drumarea de înaltă competență a to
varășei. academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, programe ce vizea
ză afirmarea tot mai puternică a re
voluției teh.nico-științifice în toata 
domeniile de activitate, creșterea ro
lului științei în modernizarea econo
miei naționale, legarea mai strlnsă a 
cercetării cu producția și învățămin- 
tul, accentuarea contribuției creației 
științifice românești la progresul 
multilateral al țării.

Expoziția pune in lumină preocu
parea tinerilor inventatori și inova
tori pentru soluționarea unor proble
me de mare actualitate în activitatea 
productivă, cum sînt lărgirea și di
versificarea gamei de produse româ
nești, reducerea consumului de ma
terii prime și materiale, moderniza
rea prooeselo.r de fabricație, de a-și 
spori contribuția la îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a prevederi
lor de plan ale actualului cincinal.

Standurile rezervate realizărilor ti
nerilor muncitori, ingineri și tehni

cieni din Întreprinderi. și institute 
de cercetare și proiectare reflectă ni
velul ridicat al activității de creație 
științifică și tehnică, valoarea deose
bită a produselor executate pe baza 
cercetărilor proprii. Un exemplu 
semnificativ ii reprezintă calculato
rul Coral 431, de format redus, care 
se remarcă printr-un grad avansat 
de miniaturizare a componentelor, 
prin fiabilitate ridicată și viteza de 
calcul sporită. Din acest domeniu de 
virf al activității industriale rețin 
.atenția și alte realizări ale unor co
lective formate din tineri — calcu
latoare de tip profesional sau perso
nal din gama Felix, o mare varietate 
de terminale cu caracteristici supe
rioare, ce-și găsesc o largă utilizare 

în cercetarea științifică, In proiecta
rea asistată de calculator, in tot mai 
multe sectoare ale vieții economice și 
sociale.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le sînt în
fățișate cele mai noi și valoroase 
realizări ale tinerilor în domeniul a- 
similării unor echipamente pentru 
conducerea mașinilor-unelte cu co
mandă numerică, pentru transmisie 
a datelor, a unor sisteme de condu
cere a proceselor tehnologice in 
diferite ramuri industriale, compo
nente electronice profesionale.

Numeroase exponate și grafice scot 
în evidență realizările tinerilor în do
meniile automatizării, construcțiilor 
de mașini, industriei chimice, fizicii 

și ingineriei nucleare, electrotehnicii 
și agriculturii. A fost reliefat faptul 
că numai in primul an al actualului 
cincinal tinerii au preluat spre re
zolvare mai bine de 8 000 de teme de 
cercetare, cu o eficiență economică 
de peste 3 miliarde lei.

Un loc Important in expoziție II 
ocupă standurile rezervate creației 
tehnico-științifice ale pionierilor și 
elevilor.

Este menționat faptul că, răspun- 
zînd cu entuziasm condițiilor , minu
nate de viață și învățătură ce le-au 
fost create, îndemnurilor pline de 
căldură părintească adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, prietenul 
și îndrumătorul apropiat al copiilor, 
purtătorii cravatelor roșii cu trico
lor au desfășurat o amplă activitate 

tehnico-aplicativă, ale cărei rezulta
te sînt înfățișate în expoziție. Spiri
tul de creativitate, ingeniozitate și 
talentul celor mici sînt puse in lumi
nă de exponatele prezentate: com
plexul computerizat pentru radio- 
comunicații, panouri solare ce au 
posibilitatea să urmărească mișcarea 
soarelui pe bolta cerească, aparatură 
pentru laborator, echipamente pentru 
mecanică agricolă.

Pe parcursul vizitării expoziției, 
s-a relevat că anual un număr tot 
mai mare de elevi sînt cuprinși la 
concursurile școlare profesionale or
ganizate pe 21 de profiluri, 144 me
serii și 12 discipline de învățămînt 
și in cele peste 28 000 cercuri știin
țifice și tehnice. Alături de succesele 
din domeniul informaticii, electro

nicii și construcțiilor de mașini, ob
ținute de elevi în laboratoarele șco
lare și prezentate aici prin interme
diul exponatelor, sint. înfățișate și 
rezultatele remarcabile înregistrate 
de elevi la concursurile profesio
nale internaționale.

Activitatea de cercetare și creație 
a studenților este reliefată in expo
ziție printr-o serie de exponate ce 
fac obiectul temelor de cercetare in
cluse în planul unic de dezvoltare 
economico-socială a patriei, creații 
ce răspund unor importante cerințe 
actuale și de viitor ale economiei 
naționale.

în marea lor majoritate, lucrările 
studenților sînt executate in colabo
rare cu întreprinderi și institute de 
profil, pe bază de contracte, relie- 

find potențialul ridicat al colective
lor de cercetare din învățămîntul 
superior de a concepe și realiza so
luții tehnice moderne, originale, de 
înaltă eficiență economică, cu aplica
bilitate imediată in unitățile pro
ductive.

Pe parcursul vizitării expo
ziției, tineri și tinere, elevi și pio
nieri au oferit flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, în semn de adîncă stimă 
și prețuire.

Secretarul general al partidului 
l-a felicitat pe tinerii creatori pen
tru rezultatele deosebite pe care 
le-au obtinut și le-a urat să dobin- 
dească noi succese in muncă și la 
învățătură, în întreaga lor activi
tate.
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însușească continuu tot ce este 
nou în toate domeniile, să-si 
însutească concepția si spiritul 
revoluționar despre viată si mun
că. despre transformarea lumii. 
Trebuie să nu uităm nici un 
moment că procesul revoluțio
nar de transformări sociale nu 
s-a încheiat o dată cu ' vic
toria revoluției socialiste. Am in
trat într-o nouă etapă, superioară, 
în care se cer noi și noi cunoștin
țe. ta spirit de luptă revoluționa
ră si o abnegație si mai fermă și 
hotărîtă. Trebuie permanent să 
studiem și *să  înțelegem noile rea
lități si legități care apar și să 
acționăm în concordantă cu ele, 
asigurînd continuarea procesului 
revoluționar și dezvoltarea trans
formărilor economico-sociale pe 
noi și noi trepte. Acest proces le
gic este, de altfel. însăși esența 
concepției revoluționare, a mate
rialismului dialectic și istoric des
pre lume si viată. (Aplauze puter
nice. prelungite).

De la înalta tribună a acestei 
mari adunări mă adresez tineri
lor'comuniști. întregii generații ti
nere cu chemarea :

„Dragi prieteni tineri, parti
dul, societatea noastră socialistă, 
prin eforturi mari, au asigurat si 
asigură tinerei generații condiții 
minunate de viață, de învățătură, 
de muncă. Sînteți membri ai unei 
organizații cu un glorios trecut de 
luptă revoluționară. Nu uitați nici 
un moment că tot ceea ce s-a 
realizat, minunatele condiții pe 
care Ie aveți astăzi în toate dome
niile sînt rezultatul, luptei și 
muncii revoluționare a înaintași
lor, a părinților voștri, care au 
trebuit să înfrîngă multe greutăți, 
să renunțe la multe pentru a asi
gura dezvoltarea patriei, cele, 
mai btine condiții de viață tinerei 
generații. întregii națiuni. (Aplau
ze puternice, prelungite).

învătati și munciți, munciți și 
învățați, însușindu-vă continuu 
cele mai noi cunoștințe profesio
nale, tehnice, științifice și cea 
mai înaintată concepție revoluțio
nară despre lume și viață ! în
vățat! și creșteți ca revoluționari, 
acționați întotdeauna în spiritul 
tradițiilor revoluționare ale orga
nizației tineretului comunist, ale 
partidului nostru ! Serviți întot
deauna cauza poporului', a liber
tății și Independenței sale, cauza 
socialismului și comunismului în 
patria noastră !“. (Aplauze puter
nice. urale îndelungate ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !"*,  
„Ceaușescu — tinerii!", „Ceaușescu 
— România, stima noastră si 
mîndria !“). «

Una din marile înfăptuiri ale 
politicii partidului și statului nos
tru o constituie realizarea deplinei 
egalități în drepturi între toți 
oamenii muncii, între toți cetă
țenii patriei, fără deosebire de 
naționalitate. Ne mîndrim cu 
această măreață cucerire a socia
lismului din patria noastră. Tot 
ceea ce am realizat în anii socia
lismului, ca și în multe din reali
zările trecutului, este opera mun
cii comune a oamenilor muncii, 
indiferent de naționalitate.

Mărețele victorii ale socialis
mului, dezvoltarea județelor pa
triei noastre, a științei, culturii, 
învățămîntului, ridicarea bună-’ 
stării generale, transformarea ora
șelor si satelor noastre, care au 
căpătat o înfățișare nouă, sînt 
rodul muncii unite, sub condu
cerea Partidului Comunist Român.

Trebuie să respingem cu fermi
tate orice manifestare de șovi
nism, de naționalism, de rasism, 
sub orice formă s-ar manifesta și 
din partea oricui ar veni ele.

Cunoaștem bine • politica de în
vrăjbire a claselor stăpînitoare, a 
cercurilor reacționare imperialiste. 
Dar știm tot atît de bine că. în
totdeauna, oamenii muncii au 
luptat împreună împotriva asupri
torilor comuni, că tinerii comu
niști, șl români, și de altă națio
nalitate, au stat pe aceleași bari
cade, în aceleași închisori, în 
aceleași lagăre, și-au dat și viața, 
inclusiv pentru integritatea Româ
niei. pentru victoria socialismului! 
(Aplauze si urale îndelungate ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — 
tinerii !“).

Trebuie .să demascăm fără șovăi
re orice asemenea manifestări, să 
facem totul pentru a întări con
tinuu prietenia, frăția, unitatea în
tregului nostru popor, - indiferent 
de naționalitate ! Activitatea Uni
unii Tineretului Comunist, a Uni
unii Asociațiilor Studenților Comu
niști, inclusiv a Organizației de 
Pionieri și a Șoimilor Patriei, tre
buie să devină o puternică școală 
de educație revoluționară, de în
frățire a întregului tineret, fără 
deosebire de origine sau naționa
litate. Avem cu toții aceeâși patrie, 
avem același viitor — o Românie 
socialistă și comunistă, puternică, 
independentă ! Să facem totul pen
tru a asigura fericirea sa, bunăsta
rea tuturor celor ce trăiesc pe ă- 
ceste meleaguri ale României so
cialiste ! (Aplauze și urale prelun
gite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !").

Să dezvoltăm puternic sentimen
tul mîndriel patriotice socialiste, 
dar, totodată, și sentimentul prie

teniei și solidarității internaționale 
cu toți oamenii muncii, cu toate 
popoarele în lupta pentru pace, 
pentru democrație, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună pe pla
neta aceasta ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni.
La această măreață aniversare 

a tinerei generații, privind retro
spectiv la trecutul glorios al po
porului nostru, al tineretului din- 
totdeauna, trebuie să ne angajăm 
cu toate forțele în înfăptuirea nea
bătută a minunatelor programe și 
planuri de- dezvoltare economico- 
socială. Avem o perspectivă minu
nată ! Realizarea acestor progra
me, a perspectivelor pînă în anul 
2000 va asigura înfăptuirea obiec
tivului strategic> de făurire a so

cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare spre comu
nism, de ridicare continuă a forței 
materiale și spirituale a patriei 
noastre. (Aplauze și urale înde
lungate).

Tot ceea ce am realizat pînă 
acum a cerut eforturi mari. Au 
fost și lipsuri, am făcut și greșeli. 
Dar ceea ce caracterizează întreaga 
activitate din anii construcției so
cialiste este faptul că' partidul, 
pornind de la realitățile patriei 
noastre, a știut să găsească întot
deauna căile pentru înlăturarea 
stărilor negative și pentru a asigu
ra mersul ferm înainte al patriei 
noastre! Bazați pe această reali
tate, avem ferma garanție că, sub 
conducerea partidului nostru co
munist, vom învinge orice greutăți, 
vom asigura victoria comunismu
lui în România ! (Aplauze și urale 
puternice; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Vom munci și vom 
lupta, patria vom înălța !“).

Generația tînără de astăzi are 
marea fericire de a trăi într-o eta
pă de mari transformări revoluțio
nare. hotărîtoare pentru viitorul de 
aur al patriei noastre. Tineretul 
trebuie să se angajeze cu toate for
țele sale pentru a participa activ, la 
înfăptufrea tuturor planurilor si 
programelor, la ridicarea patriei 
noastre pe noi culmi de progres și 
civilizație. Acestea deschid minu
nate perspective de afirmare a ta
lentelor, a personalității umane în 
toate domeniile de activitate. Tot 
ceea ce am realizat pînă acum re
prezintă garanția justeței Progra
mului partidului si a drUmului pe 
care mergem.

Este necesar ca. pornind de la 
învățămintele dezvoltării societății 
noastre, să întărim continuu parti
dul. unitatea sa. rolul conducător 
al partidului în toate domeniile de 
activitate, să asigurăm îndrumarea 
și conducerea permanentă a orga
nizațiilor de tineret, a întregului 
tineret de către partid — aceasta 
constituind garanția mersului ferm 
pe calea dezvoltării revoluționare a 
conștiinței noi. a afirmării forței 
tineretului în întreaga dezvoltare 
a societății noastre.

Să facem totul — si mă adresez 
îndeosebi tineretului — să faceți 
totul, dragi prieteni tineri, pen
tru a putea să spuneți cu satisfac
ție și mîndrie că v-ati făcut în
totdeauna datoria acolo unde au 

cerut partidul si poporul, că nu 
v-ați dat în lături de la nici o 
greutate, că v-ati făcut datoria fată 
de partid, fată de popor, că ati ser
vit și veți servi cu devotament fără 
margini cauza socialismului și co
munismului. că vă, pregătiți si ac
ționați Să. fiți demni de încrederea 
pe care partidul o are în voi. pre- 
gătindu-vă temeinic pentru a asi
gura mersul ferm înainte al po
porului nostru, spre înaltele culmi 
ale civilizației comuniste !• (Aplau
ze și urale prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu — tinerii !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Punînd în centrul întregii noas

tre activități înfăptuirea neabătută 
a planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială. de 

construcție socialistă, .desfășurăm, 
totodată, o largă activitate inter
națională în vederea dezvoltării re
lațiilor de colaborare si prietenie 
cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială, de parti
cipare activă la lupta pentru 
dezarmare, pentru pace, pentru o 
largă colaborare internațională.

Situația internațională continuă 
să fie deosebit de gravă și com
plexă. Aceasta se datorește con
tinuării cursei înarmărilor, acumu
lării de noi și noi arme nucleare, 
menținerii și chiar amplifică
rii unor conflicte în diferite zone 
ale planetei noastre, continuării 
politicii de forță și de amenințare 
cu forța, de amestec în treburile 
interne ale altor state.

în același timp, continuă să se 
înrăutățească situația economică 
mondială, îndeosebi situația țărilor 
în curs de dezvoltare, se acu
mulează • în mina unui grup 
restrîns de state tot mai mul
te bogății. în timp ce marea 
majoritate a statelor lumii în curs 
de dezvoltare devin tot mai sărace. 
Se poate spune că asistăm la dez
voltarea unor contradicții puterni
ce între diferite grupări de state, 
dar mai cu seamă la amplificarea 
contradicției dintre tarile bogate 
și sărace, care devine cea mai 
puternică contradicție a epocii 
noastre.

Faptele, realitatea demonstrează 
că, pe plan mondial, există încă 
puternice forțe orientate spre po
litica de forță, de dominație, spre 
cursa înarmărilor și război. în a- 
celași timp, s-au dezvoltat si de
vin tot mai puternice forțele anti- 
imperialiste, realiste, care doresc 
dezarmarea, pacea, noi relații in
ternaționale, bazate pe egalitate și 
respect reciproc. Aceste forțe sînt 
în ascensiune și ele pot să devină 
atît de puternice încît să determine 
o schimbare a cursului evenimen
telor internaționale.

Avînd în vedere că în lume s-au 
acumulat uriașe armamente nu
cleare. în stare să distrugă de 
mai multe ori întreaga omenire, 
însăși viața pe planeta noastră, 
problema fundamentală a epocii 
contemporane o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la 
dezarmarea nucleară, la eliminarea 
completă a armelor nucleare, la 
reducerea, sub un control strict 
internațional, a armamentelor con- 

vențibnale, asigurarea unei păci 
trainice. Nu există astăzi problemă 
mai importantă decît aceea de a 
face totul pentru dezarmarea nu
cleară, pentru a asigura dreptul 
suprem al popoarelor, al oameni
lor la existență, la viață, la li
bertate și independență ! (Aplau
ze puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“, „Dezarmare — pace !“).

în această uriașă luptă pentru a 
apăra: însăși existența vieții pb 
planeta noastră, tineretul, tînăra 
generație de pretutindeni are un 
rol tot mai Important și trebuie 
să-și ridice cu putere glasul, să 
acționeze împreună cu toți oame
nii iubitori de pace pentru a asi
gura viitorul omenirii, pentru a a- 
sigura pacea, dezvoltarea liberă a 
fiecărei națiuni !

România se pronunță- ferm îm

potriva armelor nucleare și susține 
programul prezentat de Uniunea 
Sovietică privind eliminarea ra
chetelor nucleare pînă în anul 2000. 
Ne-am pronunțat întotdeauna pen
tru soluționarea în mod indepen
dent a problemei retragerii rache
telor cu rază medie de acțiune’din 
Europa, ca un prim pas spre eli
minarea armelor nucleare de pe 
continentul european și din întrea
ga lume.

Iată de ce am salutat propunerea 
Uniunii Sovietice cu privire la so
luționarea, independent de alte 
probleme, a rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune ! Consi
derăm că acum, pe baza propune
rilor Uniunii Sovietice, cât și a pro
punerilor prezentate de Statele U- 
nite ale Americii, sînt posibilități 
reale de a se ajunge, într-un timp 
scurt, la un acord în vederea 
eliminării rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune în Europa.

Avînd în vedere că aceste arme 
nucleare privesc nemijlocit statele 
europene, considerăm că toate po
poarele continentului nostru, în
tregul tineret din Europa trebuie 
să acționeze cu toată hotărîrea și 
să contribuie la realizarea în cel 
mai scurt timp a unui acord între 
Uniunea Sovietică și Statele Uni
te ale Americii în această problemă.

Ne pronunțăm, de asemenea, 
pentru reducerea armelor conven
ționale. Considerăm că propunerile 
formulate de țările socialiste din 
Tratatul de la Varșovia reprezintă 
o bază, bună în această privință, 
așa cum apreciem că și o serie de 
propuneri ale statelor din N.A.T.O. 
constituie, de asemenea, o bâză de 
discuție.,

Apreciem în mod deosebit 
începerea discuțiilor preliminare 
între statele din cele două blocuri 
militare, în vederea organizării 
tratativelor pe această problemă.

Reducerea substanțială a arma
mentelor, efectivelor și cheltuieli
lor*  militare, sub un control strict, 
care să asigure echilibrul de forțe 
la un nivel cît mai seăzut, repre
zintă o necesitate vitală pentru 
pacea în Europa și în întreaga 
lume. în acest spirit România a 
hotărît să reducă în mod unilateral 
cu 5 la sută armamentele, efecti
vele și cheltuielile militare. în
tregul popor, inclusiv tineretul de 
la 14 ani în sus, în cadrul Refe

rendumului național, și-a mani
festat voința unanimă pentru 
această reducere, pentru dezarmare 
și pace ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Mai mult ca oricând. considerăm 
că este necesar să se treacă de la 
vorbe la fapte, de la declarații la 
acțiuni concrete în direcția redu
cerii armamentelor. Uriașele mij
loace umane, financiare, materiale 
ce se cheltuiesc pentru înarmare 
ar putea fi destinate soluționării 
unor probleme sociale grave din 
diferite țări, inclusiv pentru aju
torarea țărilor în curs de dezvol
tare.

. România acționează cu toată 
hotărîrea pentru dezvoltarea cola
borării cu toate țările continentu
lui nostru.

Participăm activ la reuniunea de 
la Viena a țărilor europene și con-

Sîtlerăm că trebuie făcut totul 
pentru a obține rezultate- cît mai 
bune pe calea dezarmării, a dez
voltării colaborării economice, teh
nice, științifice, culturale, a întări
rii prieteniei între toate statele 
continentului nostru. Pornim de la 
necesitatea realizării unei unități 
noi între țările europene, bazată pe 
respectul independenței și suvera
nității, pe neamestecul în treburile 
interne, pe respectarea orînduirii 
sociale din fiecare țară.

Ne pronunțăm pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă fără 
arme nucleare și chimice, fără 
baze militare străine, a colaborării 
pașnice și prieteniei dintre toate 
statele din această regiune. 
Susținem realizarea unor aseme
nea zone în nordul și centrul 
Europei, precum și pe alte con
tinente.

Aș dori să exprim satisfacția 
României socialiste pentru faptul 
că tot mai multe state, dar și o 
serie de localități, de orașe dirt 
diferite țări de Pe toate continen
tele se declară zone fără arme 
nucleare, zone ale păcii., se pro
nunță ferm pentru eliminarea ar
melor nucleare. Cu cît se vor de
clara tot mai multe zone ale păcii, 
cu cît se vor realiza tot mai multe 
zone fără arme nucleare și chi
mice. fără baze militare străine, 
cu atît se va intensifica lupta și 
se vor crea condiții tot mai bune 
pentru realizarea năzuințelor în
tregii omeniri de a trăi într-o lume 
fără arme nucleare, fără arme 
chimice. într-o lume fără războaie 
și fără arme. (Aplauze -puternice, 
prelungite).

România se pronunță cu toată 
hotărîrea pentru solutionarea tu
turor problemelor litigioase dintre 
state numai si numai prin trata
tive.

Ne pronunțăm ferm împotriva 
politicii de apartheid din Africa 
de Sud. susținem lupta S.W.A.P.O. 
pentru independenta Namibiei, âșa 
cum am susținut întotdeauna, și 
susținem, lupta popoarelor pentru 
independentă, pentru consolidarea 
și dezvoltarea suveranității, liber
tății. independentei lor.

Considerăm că asigurarea depli
nei egalități în drepturi, respectul 
independentei și- suveranității, 
neamestecul în treburile interne, 
renunțarea la forță și la amenin

țarea cu forța reprezintă astăzi o 
necesitate vitală pentru o politică 
de pace, de colaborare, pentru 
însuși viitorul pașnic al întregii 
lumi. (Vil aplauze).

Ne pronunțăm cu toată hotărîrea 
pentru respectarea dreptului fie
cărei națiuni de a-și alege calea 
dezvoltării pe care o dorește, fără 
nici un amestec din afară.

Ținînd seama de situația econo
mică gravă în care se găsește în
treaga omenire, dar mai cu seamă 
țările în. curs de dezvoltare, de 
adîncirea — așa cum am mențio
nat — a decalajelor între țările 
bogate și țările sărace, ne pronun
țăm ferm pentru o soluționare 
globală a problemelor subdezvol
tării.

' în acest sens este necesară or
ganizarea unei conferințe interna
ționale, în cadrul Organizației

Națiunilor Unite, cu participarea 
tuturor țărilor în curs de dezvol
tare și a țărilor dezvoltate. Este 
în interesul ambelor grupări de 
state să se ajungă la soluții re
ciproc acceptabile — inclusiv în 
problema datoriilpr extrem de 
mari ale țărilor în curs de dezvol
tare — care să țină neapărat 
seama de situația gravă a țărilor 
în curs de dezvoltare, să asigure 
un sprijin puternic în dezvoltarea 
acestora, în realfzarea unei noi 
ordini economice mondiale.

Problemele complexe și deosebit 
de grave — politice, militare, eco-. 
nomice — realizarea dezarmării și 
asigurarea păcii impun partici
parea activă la soluționarea aces
tora a tuturor statelor, indiferent 
de mărime sau de orînduire 
socială.

Considerăm că un rol deosebit 
revine țărilor mici și mijlocii, ță
rilor în curs de dezvoltare, țărilor 
nealiniate. Ne pronunțăm pentru 
creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite și al organismelor 
internaționale în soluționarea tu
turor problemelor, în interesul 
fiecărei națiuni, al păcii și colabo
rării internaționale.

Partidul nostru se pronunță 
ferm pentru dezvoltarea colabo
rării cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, cu partidele socia
liste, social-democrate, cu toate 
forțele democratice și de eliberare 
națională, considerînd pă întărirea 
colaborării tuturor forțelor poli
tice realiste, democratice consti
tuie o necesitate în lupta pentru 
pace, pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună.

în acest spirit, apreciem că or
ganizațiile tineretului au un (rol 
tot mai important în unirea tine
retului de pretutindeni în lupta 
pentru dezarmare, pentru pace, 
pentru soluționarea problemelor 
grave ale subdezvoltării, pentru o 
colaborare egală-între toate națiu
nile lumii.

Iată de ce este necesar ca, și în 
viitor, Uniunea Tineretului Comu
nist, Uniunea Asociațiilor Studen
ților Comuniști să întărească con
lucrarea și colaborarea cu toate 
organizațiile de tineret, cu tine
retul de pretutindeni și să parti
cipe activ la uriașa mișcare a în
tregii generații tinere, care tre
buie să aibă un rol tot mai activ 

în lupta pentru dezarmare șl pace, 
pentru asigurarea a însuși viitoru
lui său. a vieții pe planeta noas
tră. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Deși situația mondială este gra
vă, avem convingerea că, actionînd 
unite, popoarele de pretutindeni, 
forțele realiste — în rîndul cărora 
tineretul ocupă un loc deosebit de 
important — pot să determine o 
schimbare a cursului evenimente
lor, pot să asigure triumful rațiu
nii; să impună dezarmarea, să asi
gure pacea, realizarea unei lumi 
mai bune, conlucrarea egală între 
toate popoarele, între toate națiu
nile. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Dragi tovarăși și prieteni,
Aniversarea organizațiilor revo

luționare ale tineretului și studen
ților din patria noastră trebuie să 
determine o îmbunătățire și o in
tensificare a activității tuturor 
organizațiilor lor. de unire a între
gului tineret în participarea activă 
la înfăptuirea celui de-al VIII-lea 
plan cincinal, a istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XlII-lea al 
partidului.

Este necesar ca în rîndul orga
nizațiilor revoluționare ale tinere
tului și studenților să fie cuprinși 
toți tinerii și să se asigure parti
ciparea lor activă la întreaga acti
vitate a organizațiilor. Perfectio
narea activității organizațiilor Uni
unii Tineretului Comunist si ale 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști trebuie să ducă la creș
terea spiritului de combativitate si 
exigentă în muncă si învățătură, 
la întărirea spiritului de ordine, 
disciplină si responsabilitate în în
treaga activitate. Va trebui să se 
dezvolte și mai puternic democra
ția în rîndul organizațiilor revolu
ționare ale tineretului si. în același 
timp, să se întărească spiritul cri
tic și autocritic, ca parte integran
tă a muncii de educare si formare 
a tineretului pentru muncă si viată 
în spiritul concepțiilor revoluționa
re. (Aplauze puternice, prelungite).

întreaga viată a tinerilor comu
niști trebuie să se bazeze pe prin
cipiile eticii și echității socialiste, 
ale umanismului revoluționar. Ac
tivitatea în rândurile organizațiilor 
revoluționare ale tineretului și stu
denților trebuie să constituie o 
înaltă școală de educare si for
mare a tinerilor pentru muncă si 
viată, de înarmare a tineretului cu 
cele mai noi cuceriri ale stiintei si 
cunoașterii universale, de pregătire 
și formare a tinerilor pentru a in
tra în rîndul Partidului Comunist 
Român. (Aplauze puternice).

îmi exprim convingerea că tine
rii comuniști. întregul tineret al 
patriei noastre vor face totul pen
tru a-și ridica necontenit nivelul 
pregătirii profesionale, științifice si 
politice, pentru însușirea celor mai 
noi cunoștințe din toate domeniile 
de activitate, pentru însușirea spi
ritului revoluționar de muncă si 
luptă, de pregătire permanentă 
pentru a putea să-și asume. în 
orice domeniu. înalta răspundere 
de conducere a diferitelor sectoare 
de activitate, de conducere a po
porului nostru pe calea socialistă 
si comunistă, a bunăstării si feri
cirii. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Am deplina convingere că între
gul tineret, la fel ca întregul nos
tru popor, va acționa cu întreaga 
răspundere si îsi va aduce contri
buția tot mai activă în înfăptuirea 
programelor de dezvoltare a pa
triei. de ridicare a României pe 
noi culmi de progres si civilizație. 
(Urile și aplauze puternice; se 
scandează îndelung „Ceausescu — 
P.C.R. !“. „Ceaușescu — tinerii!").

Sînt convins că tînăra generație, 
organizațiile șale revoluționare, ur- 
mînd tradițiile progresiste revolu
ționare, înfăptuind neabătut poli
tica Partidului Comunist Român, 
nu vor precupeți nici un efort pen
tru a fi întotdeauna prezenți la 
datorie, pentru a-și aduce contri
buția la dezvoltarea bazei mate
riale și spirituale a patriei, la ridi
carea continuă a bunăstării între
gii națiuni, la întărirea indepen
denței și suveranității Republicii 
Socialiste România ! (Urale și a- 
plauze puternice, prelungite : se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“).

Cu această convingere, urez tu
turor tinerilor comuniști, tuturor 
organizațiilor sale, întregului ti
neret tot mai multe împliniri și 
succese în muncă, în învățătură, 
în viață, un viitor tot mai luminos 
în libertate, independență și pace, 
în România socialistă și comunis
tă !. Multă sănătate si fericire ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — tinerii !“, 
„Stima noastră și mîndria — 
Ceaușescu, România !“, „Ceaușescu
— pace !“. Intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm și strinsă unitate 
in jurul partidului, toți cei pre
zenți în sală se ridică în picioare 
și ovaționează minute în șir pentru 
Partidul Comunist Român — forța 
politică conducătoare a națiunii 
noastre socialiste — pentru se
cretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).
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consacrată dezvoltării științei, Invă- 
țămîntului și culturii românești, pen
tru atenția deosebită ce o acordă 
educării comuniste, revoluționare șl 
formării multilaterale a tinerei ge
nerații.

Dînd glas acestor alese gin- 
duri șl sentimente, mii de ti
neri din Capitală au făcut tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu o entuziastă 
primire la sosirea la Palatul sportu
rilor și culturii, unde s-a desfășurat 
adunarea solemnă. Aflați pe aleile 
Parcului Tineretului și pe esplanada 
din fața intrării principale a sălii, 
numeroși tineri muncitori, brigadieri, 
studenți, elevi, pionieri și șoimi ai 
patriei purtau ou mîndrie drapele 
tricolore șl roșii, portrete ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tova- 

* rășei Elena Ceaușescu, buchete de 
flori. Cei prezenți au aplaudat cu În
suflețire, au scandat cu putere 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu—tinerii !“, 
„Ceaușescu—România ocrotesc copi
lăria !“.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu deose
bită căldură de membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

In holul Palatului sporturilor și 
culturii s-a desfășurat apoi un mo
ment emoționant, Încărcat de 
profunde semnificații t tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost Inminate insig
nele și placheta jubiliară ale C.C. al 
U.T.C. și Consiliului U.A.S.C.R., in
stituite cu prilejul aniversării creării 
celor două organizații.

Distincțiile reprezintă omagiul 
profund al tinerei generații a 
patriei, al organizațiilor sale re
voluționare adus tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, de numele cărora se lea
gă nemijlocit reorganizarea Uniunii 
Tineretului Comunist, intensificarea 
activității acesteia, sub conducerea 
partidului, în lupta dusă împotriva 
nedreptății sociale, pentru apărarea 
independenței și integrității terito
riale a patriei, ca și atîtea alte pa
gini glorioase din istoria U.T.C., a 
mișcării comuniste și muncitorești 

' din România.
Ele ilustrează. In aoelași timp, a- 

leasa recunoștință a tineretului țării 
pentru condițiile de viață și de pre
gătire asigurate In anii luminoși al 

i „Epocii Nloolae Ceaușescu", slmboli- 
; ztnd atașamentul său deplin la poli- 
■ tlca partidului și statului, hotărîrea 

neabătută de a se afla mereu in pri- 
' mele rinduri, acolo unde interesele 
\ poporului o cer, de a acționa cu Înalt 

devotament, în spirit revoluționar 
I pentru a adăuga chipului socialist al 
(patriei o nouă strălucire.

Distincțiile au fost inminate de 
primul secretar al Comitetului Cen- 

i trai al Uniunii Tineretului Comunist. 
I La intrarea în sală, tovarășul
I Nicolae Ceaușescu și tovarășa

Elena Ceaușescu au fost Intîmpinați 
( cu puternice aplauze. Miile de par- 
I tldipanți la adunarea solemnă au 

ovaționat îndelung, au scandat cu 
însuflețire numele partidului șl al 
secretarului său general.

Sala Palatului sporturilor și cultu
rii era Împodobită sărbătorește. 
Deasupra tribunei oficiale se afla 
portretul conducătorului iubit șl sti
mat al partidului șl al țării, înca
drat de drapele roșii șl tricolore, sub 
care era înscrisă urarea „Trăiască 
Partidul Comunist Român, In frunte 
cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“.

Pe două mari pancarte situate tn 
dreapta și stingă tribunei sînt în
scrise cele două evenimente aniver
sate : 65 de ani de la crearea Uni
unii Tineretului Comunist și 30 de 
ani de la înființarea Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România.

în sală domnea o atmosferă entu
ziastă, de vibrant patriotism.

împreună cu tovarășul 
Nioolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, în prezidiu au luat 
loc membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv, secre
tari ai C.C. al P.C.R., veterani al 
mișcării comuniste de tineret, mem
bri ai Biroului C.C. al U.T.C., ai Con
siliului U.A.S.C.R., conducători ai 
unor organizații de masă șl obștești, 
activiști de partid șl al organizațiilor 
de tineret.

Erau prezenți în sală membri ai 
C.C. al P.C.R., al Consiliului de Stat 
șl ai guvernului, membri de partid 
eu stagiu din ilegalitate, reprezen
tanți ai conducerii unor instituții 
centrale, generali și ofițeri, nu
meroși oameni ai muncii din Între
prinderi și instituții bucureștene, 
studenți, elevi și militari.

începutul adunării a fost marcat 
de intonarea Imnului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

în sală au fost aduse drapelul tri
color al patriei și drapelul partidu
lui. De asemenea, au fost aduse dra
pelele U.T.C. șl U.A.S.C.R.

Tovarășul Nicu Ceaușescu, mem
bru supleant al Comitetului Politia 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., luînd cu- 
vintul, a spus t

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România,

Stimată tovarășă Elena 
Ceausescu, membru al Comitetului 
Politio Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al gu
vernului.

Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi îngăduiți ca, in nu

mele tuturor participanților la a- 
ceastă manifestare, al tinerei ge
nerații a României socialiste, dind 
glas sentimentelor noastre de. aleasă 
prețuire și nemărginită mîndrie pa
triotică, să salut prezența la adu
narea solemnă consacrată aniversă
rii a 65 de ani de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist și a 30 de ani 
de la înființarea Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști din Româ
nia a celui care, cu strălucită clar
viziune și cutezanță revoluționară, 
conduce destinele partidului și ale 
țării — secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu 1

Participarea secretarului general 
al partidului la acest moment săr
bătoresc constituie pentru tinerelul 
patriei o nouă și clară expresie a 
grijii și preocupării statornice pe 
care partidul nostru, secretarul său 
general le manifestă față de prezen
tul și viitorul tineretului, față de 
formarea sa multilaterală pentru 

muncă și viață, în consens cu ma
rile mutații revoluționare pe care le 
cunoaște scumpa noastră patrie. 
Republica Socialistă România.

Salutăm, de asemenea, prezența la 
adunarea noastră a tovarășei Elena 
Ceaușescu', a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului nos
tru !

Stimați tovarăși,
Aniversarea a 65 de ani de la crea

rea Uniunii Tineretului Comunist și 
a 30 de ani de la înființarea Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România reprezintă momente cu 
profuhde rezonanțe istorice, dar și cu 
adinei și fnultiple semnificații actua
le pentru viața și activitatea tinerei 
generații din patria noastră.

Aoeste momente au determinat o 
Intensă implicare a tuturor tinerilor. 
Împreună cu întregul popor, în efor
turile creatoare consacrate, cu dărui
re și entuziasm, înfăptuirii exempla
re a obiectivelor de amplă perspecti
vă stabilite de cel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, a indicațiilor și orientărilor tra
sate de dumneavoastră, mult stimata, 
tovarășe secretar general, în vederea 
înaintării ferme a patriei pe noi 
culmi de civilizație socialistă.

Organizația revoluționară, comunis
tă de tineret, care aniversează, acum, . 
65 de ani de existență, este, în mod, 
firesc, purtătorul și continuatorul u- 
nor strălucite tradiții progresiste, re
voluționare și umaniste, afirmate 
cu vigoare In fiecare etapă a istoriei, 
în strinsă asociere cu idealurile și 
năzuințele fundamentale ale po
porului de libertate și independență, 
dreptate socială, democrație, pace și 
progres.

Organizarea, pe baze comuniste, a 
mișcării de tineret din țara noastră, 
prin crearea în martie 1922 a Uniunii 
Tineretului Comunist — la mal pu
țin de un an de la făurirea Parti
dului Comunist Român — ilustrează, 
cu argumentul convingător al istoriei, 
faptul că, la mai puțin de un an din 
momentul înființării sale, partidul re
voluționar al clasei muncitoare a 
considerat activitatea în rîndul tine
retului, mobilizarea sa la lupta ge
nerală a maselor populare, pentru 
transformarea radicală a societății, 
drept una din preocupările sale pro
gramatice, cu» valoare prioritară.

Drumul eroic de luptă și împliniri 
revoluționare, străbătut de Uniunea 
Tineretului Comunist, de care se lea
gă organic activitatea revoluționară 
a secretarului general al partidului, 
a fost posibil numai ca urmare a 
conducerii și Îndrumării de către 
partidul comunist. Datorită sprijinu
lui efectiv al comuniștilor, organiza
ția de tineret, în perioade de grele 
încercări pentru întregul popor, de- . 
terminate de condițiile ilegalității și 
de creșterea pericolului fascist, și-a 
făcut marcată prezenta în toate 
marile bătălii de clasă, care au 
culminat cu victoria revoluției de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă.

Pentru Uniunea Tineretului Comu
nist, pentru tînăra generație a tării 
constituie un motiv de vibrantă min- 
drie patriotică faptul că. la înalta 
școală a revoluției, a luptei pentru 
dreptate și adevăr, numeroși tineri 
și-au format profilul de comuniști 
devotați patriei și partidului, luptă
tori înflăcărați pentru viitorul lumi
nos al României.

'Organizația revoluționară de tine
ret și-a încorporat în militanta sa 
istorie alesul privilegiu de onoare de 
a fi avut în frunte, în perioade ex
trem de dificile, pe cel care conduce 
astăzi, cu exemplară dăruire, desti
nele partiduliii. ale întregii noastre 
națiuni.

în aceste momente solemne, tînăra 
generație aduce un profund omagiu 
celor care și-au dedicat, cu înalt 
spirit de devotament și sacrificiu, cei 
mai frumoși ani ai tinereții cauzei 
supreme a socialismului și comunis
mului, a libertății patriei, pentru ca 
tinerii de azi să poată pe deplin be
neficia de marile transformări, cu 
adevărat Istorice, într-o societate li
beră și demnă, deplin stăpînă pe des
tinele sale.

Tineretul României socialiste con
stituie o generație nouă, care s-a 
născut și s-a format în anii socialis
mului. într-o epocă marcată, ea in-, 
săși, de tinerețea marilor mutații re
voluționare tn ansamblul vieții eco
nomice, social-politice și spirituale a 
națiuni), cu deosebire în perioada 
inaugurată de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului.

Una dintre valorile primordiale ale 
acestei istorii contemporane a patriei 

*o reprezintă tocmai grija și preocu
parea partidului, ale întregii socie
tăți pentru tînăra generație, pentru 
formarea sa multilaterală și afirma
rea plenară în societate, care au do- 
bindit, în viziunea teoretică și prac
tică a partidului, a secretarului său 
general, o valoare programatică. A- 
ceasta se regăsește cu prisosință în 
minunatele condiții de pregătire, de 
viață și muncă, în posibilitățile reale 
de care dispun tînăra generație, or
ganizația sa revoluționară pentru a 
participa, alături de toți oamenii 
muncii, la organizarea și conducerea 
colectivă a societății, in condițiile 
adincirii și perfecționării continue a 
democrației socialiste, muncitorești 
revoluționare.

Contextul social-politic, definit 
printr-un dinamism fără precedent, 
a conferit tinerei generații noi di
mensiuni de angajare și participare 
responsabilă, pretutindeni acolo unde 
este nevoie de aportul său de muncă, 
de gindire și acțiune, punind pe 
deplin in valoare caracterizarea cu
prinsă în Programul Partidului Co
munist Român, potrivit căreia tine
retul reprezintă o puternică forță 
socială, viitorul însuși al națiunii 
noastre socialiste.

în aceeași perspectivă, este o deo
sebită cinste pentru organizația noas
tră comunista, revoluționară de ti
neret, căreia secretarul general al 
partidului i-a încredințat înalta mi
siune educativă, în direcția formării 
multilaterale, pentru muncă și viață, 
a tinerei generații. Acest mandat de 
încredere presupune, în același 
timp, mari răspunderi din partea ti
neretului, eforturi • sporite care pot > 
și trebuie să se regăsească, în ulti
mă instșnță, în profilul nou al 
tinărului de astăzi, în mentalitatea 
și atitudinea sa în societate.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, că, înte- 
meindu-se pe adevărul consecvent 
promovat de politica partidului, po
trivit căruia societatea pe care o 
edificăm este o societate a muncii 
libere și creatoare, în care toți cei 
ce muncesc sînt proprietari, pro
ducători și beneficiari ai tuturor va

lorilor. Uniunea Tineretului*  Comu
nist acționează consecvent, prin mo
dalitățile specifice de care dispune, 
în direcția educării, prin muncă și 
pentru muncă, a tinerei generații.

Numai muncind efectiv, tinerii vor 
fi in măsură să prețuiască, la ade
vărata sa dimensiune, munca, pe 
făuritorii bunurilor materiale și spi
rituale in societatea ndtastră, in 
rindul cărora, de altfel, tineretul 
deține o pondere însemnată.

Acționînd în spiritul indicațiilor pe 
care ni le-ați dat, am extins, in 
acești ani, valoroasa tradiție a șan
tierelor naționale ale tineretului — 
veritabile școli ale muncii pentru 
țară, ale devotamentului și roman
tismului revoluționar socialist.

Beneficiind de concepția novatoare, 
profund științifică a secretarului ge
neral al partidului privind integrarea 
organică a învățămintului cu cerce
tarea și producția, Uniunea Tineretu
lui Comunist, împreună cu Consiliul 
Național pentru Știință și Invăță- 
mînt, și-a înscris in sfera preocupă
rilor sale majore mobilizarea tine
rilor la o pregătire profesională te
meinică, in concordanță cu exigen
țele majore ale societății noastre^ ale 
progresului multilateral al patriei.

Sintem pe deplin conștienți că efi
ciența socială a viitoarelor generații 
de specialiști, care vor contribui ne
mijlocit la făurirea destinelor comu
niste ale României, depinde, într-o 
măsură esențială, de calitatea pregă
tirii lor actuale, atît în planul infor
mației, al cunoștințelor teoretice, cit 
și în cel al metodelor și aptitudini
lor practice.

Știința și tehnologia — ridicate, tn 
contextul societății românești, la 
rangul de direcții programatice prio
ritare — constituie un rodnic teren 
de afirmare pentru tînăra generație, 
care este animată de hotărîrea de a 
răspunde, prin noi șl semnificative 
realizări, printr-un efort sporit de 
studiu, pregătire și cercetare, chemă
rilor repetate pe care le-ați adresat 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, tinerilor de a-și însuși cele 
mai floi cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane, ale cunoașterii, 
în general, de a promova noul în 
orice sector de activitate.

- Uniunea Tineretului Comunist și-a 
făcut o datorie de, onoare' din acti
vitatea de formare a tinerei gene
rații, în lumina concepției științifice 
despre lume, viață și societate, a 
înaltelor valori politice, civice și mo
rale. promovate cu consecvență de 
partidul nostru, al Idealurilor socia
lismului și comunismului.

Un domeniu important al activi
tății educative îl constituie formarea 
personalității multilaterale a tânăru
lui, care își identifică multe din 
componentele sale în cultura uma
nistă, în sistemul valorilor spiritua
le create de civilizația românească 
și universală.. Avem conștiința clară 
a faptului că generației tinere îi re
vine, in această direcție, o dublă 
misiune: de a duce mai departe bo
gatele tradiții culturale ale poporu
lui și de a crea noi valori, pe mă
sura prezentului socialist, de adînci 
prefaceri, pe care îl trăim.

Ca organizație politică, condusă și 
' Îndrumată direct de către partid, 
Uniunea Tineretului Comunist asi
gură. prin munca politico-educativă 
desfășurată, o firească și necesară 
continuare a spiritului militant, re
voluționar, preluat succesiv, din ge
nerație în generație; și astăzi, la fel 
ca în întreaga istorie de 65 de ani, 
două înalte calități — „a fi tânăr**  
și „a fi comunist1* — se reunesc orga
nic in profilul noii generații a Româ
niei Socialiste, prin propriile fapte 
de muncă, de pregătire, care dă do
vada dragostei sale nemărginite față 
de patrie, partid și popor.

Patriotismul, raportat la tînăra ge
nerație, presupune prețuirea tradi
țiilor. de luptă și muncă eroică ale 
poporului nostru, ale clasei munci
toare șifiPartidulul Comunist Român, 
ca și a’mărețelor realizări din anii 
socialismului. Proba supremă a a- 
cestei atitudini patriotice este,, însă, 
angajarea de a participa activ, îm
preună cu întregul popor, la tradu
cerea în viață a amplelor programe 
de perspectivă tfizînd dezvoltarea 
multilaterală a României socialiste.

Dar tineretul patriei este pe de
plin conștient că, pentru a-și putea 
aduce contribuția sa entuziastă la 
opera colectivă a întregului popor, la 
Împlinirea năzuințelor sale funda
mentale de prosperitate și progres, 
are nevoie de un .climat trainic de 
pace, securitate, înțelegere și colabo
rare internațională.

Urmînd orientările și inițiativele 
constructive, profund realiste și 
umaniste ale politicii externe a parti
dului și statului nostru, Uniunea Ti
neretului Comunist se afirmă ca un 
factor activ în mișcarea internațio
nală de tineret și studenți, in direc
ția întăririi unității de acțiune a ti
nerei generații progresiste și demo
cratice de pretutindeni în lupta 
pentru înlăturarea pericolului unei 
catastrofe nucleare, pentru Înfăp
tuirea dezarmării, instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale, pen
tru edificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Stimați tovarăși,
La aceste momente aniversare, 

Uniunea Tineretului Comunist, 
reunind peste patru milioane de ti
neri muncitori, țărani, elevi. stu
denți, intelectuali, fără deosebire de 
naționalitate, se prezintă ca o puter
nică organizație politică, revolu
ționară a unei generații unite, prin 
gînd și faptă, în jurul partidului, al 
secretarului său general, generație 
al cărei crez suprem îl constituie 
dăruirea unanimă pentru ca România 
socialistă să înainteze pe noi trepte 
de progres și civilizație.

In același timp, avem conștiința 
clară a faptului că în activitatea or
ganizației de tineret mai există o 
seamă de neîmpliniri, că dispunem 
in continuare de noi și însemnate 
resurse pentru a imprima în an
samblul muncii desfășurate o ca
litate nouă, superioară, la înălțimea 
exigențelor majore formulate de 
partid, așa cum ne-ați cerut dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
secretar general-

Tînăra generație a României socia
liste se angajează în fața partidului, 
a secretarului său general că va 
acționa în așa fel incit întreaga sa 
activitate să se situeze la cote ridi
cate de eficiență, reflectîndu-se în 
participarea tot mai activă a tuturor 
tinerilor la viața economico-socială 
a țării, în formarea lor temeinică 
pentru muncă, pentru viață.

Programul partidului, hotăririle 
adoptate de cel de-al XIII-lea Congres 
reprezintă mobilizatoare programe 
de muncă și viață pentru toți tinerii 
patriei, pentru organizația lor comu
nistă, lntărindu-le hotărîrea unani

mă de a-și consacra Întreaga energie 
tinerească făuririi, împreună cu po
porul și pentru popor, a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării spre comunism.

Acum, la aniversarea a 65 de ani 
de la crearea Uniunii Tineretului Co
munist și a 30 de ani de la înfiin
țarea Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România, toți ti
nerii patriei exprimă cele mai adînci 
simțăminte de gratitudine și recu
noștință partidului nostru, dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, pentru grija și aten
ția deosebite pe care le acordați ti
nerei generații, prezentului și viito
rului său luminos, pentru conducerea 
și îndrumarea permanentă a organi
zației sale comuniste, revoluționare, 
astfel îneît aceasta să-și îndepli
nească exemplar înalta • misiune 
încredințată de partid.

Tînăra generație își reînnoiește le- 
gămîntul solemn, în fața partidului, 
a secretarului său general, de a 
participa plenar, împreună cu între
gul popor, la procesul de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate Și înaintare a țării spre co
munism. consacrîndu-și capacitatea 
creatoare, elanul și entuziasmul tine
resc gloriei, măreției și prosperității 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România !

In continuare, a luat cuvîntul to
varășul Matei Ani, secretar al 
C.C. al U.T.C., președintele Consiliu
lui U.A.S.C.R. ;

Mult Iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi permiteți ca, în nu

mele miilor de studenți comuniști ai 
țării, să exprim, la această adunare 
solemnă, cele mai alese sentimente 
de dragoste fierbinte, profundă sti
mă și nețărmurit respect pe care ti
neretul universitar, asemenea Între
gii noastre națiuni, le nutrește față 
de cel care întruchipează impersona
litatea sa clocotitoare înseși trăsătu
rile recunoscute’ in istorie ca fiind 
proprii poporului român — omenia 
exemplară și patriotismul ardent, 
cutezanța gindirii și creația pașnică
— ctitorul României socialiste mo
derne, strategul devenirii noastre co
muniste, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, luptător neînfri
cat pentru cauza păcii, prieteniei și 
colaborării intre toate popoarele, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

Aniversarea a șase decenii și ju
mătate de la crearea Uniunii Tine
retului Comunist și a trei decenii de 
la înființarea Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România 
constituie, pentru tînăra generație a 
amfiteatrelor, minunatul prilej de a 
aduce un vibrant omagiu eroului — 
simbol al tinereții noastre revoluțio
nare — care de aproape 55 de ani dă 
strălucire fără seamăn, prin gîndul 
cutezător și fapta sa energică, prin 
lupta și activitatea sa revoluționară' 
destinului de libertate și demnitate 
al poporului, muncii sale trainice de 
Împlinire a visplui de aur al înainta
șilor, făurirea civilizației supreme a 
comunismului pe pămintul scumpei 
noastre patrii.

In aoest moment aniversar, Uni
unea Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, organizație revo
luționară a tineretului universitar, 
înființată din inițiativa dumnea
voastră, are satisfacția de a raporta, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că. făcîndu-și din 
mobilizatoarele chemări pe care Ie 
adresați întregului tineret cuvîntul 
de ordine al gîndului și faptei crea
toare de zi cu zi ale studenților, se 
află pe deplin angajată în marele 
flux înnoitor al societății ; dînd pro- 

, ba conștiinței politice, comuniste pe 
pașnicul front al muncii pentru țară, 
toți studențij, însuflețiți de grandi
oasele perspective, ale înfloririi pa
triei, pregătindu-se temeinic pentru 
muncă și viață, pentru a fi demni 
și competenți continuatori ai proce
sului revoluționar de construire a 
noii societăți, așa cpm este prefi
gurat în opera dumneavoastră so
cială, politică, filozofică și economi
că, in Programul Partidului Comu
nist Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
Înaintare a României spre comunism.

Pentru minunatele condiții de ca
re beneficiază școala superioară de 
azi — parte integrantă a marilor cti
torii ale Epocii Nicolae Ceaușescu
— studenții țării. Intr-un glas cu în
treaga tînără generație, adresează la 
această mare sărbătoare, din adîncul 
inimilor, întreaga lor gratitudine in
spiratorului și făuritorului acestui ca
dru, îndrumătorul și prietenul cel 
mai apropiat al tineretului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii.

In prezent, asociațiile studenților 
comuniști slnt deplin angajate, îm
preună cu factorii de învățămînt, 
sub conduoerea organelor și organi
zațiilor de partid, la înfăptuirea hotă- 
ririlor Congresului al XIII-lea al 
partidului privind realizarea unei 
noi calități, superioare, a învățămîn- 
tului universitar românesc, proces 
in care beneficiem de îndrumarea 
și sprijinul permanent al tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, om politic și savant de 
largă recunoaștere internațională, 
președintele Consiliului, Național al 
Științei’ și învățămintului, pentru 
care adresăm, cu acest prilej, din 
adîncul inimilor noastre, respectuoa
se mulțumiri.

Pentru studenți, pentru întregul 
nostru tineret nu există țel mai 
înalt și preocupare mai constantă 
decit acelea de a urma cuvîntul par
tidului, al dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Invățînd din ma
rea lecție de patriotism pe care ne-o 
oferă viața și activitatea dumnea
voastră revoluționară, studențimea 
comunistă a țării este ferm hotărîtă 
să fie mereu in primele rîndUri ale 
muncii feroioe a edificării prezentu
lui socialist și viitorului comunist, 
ale apărării libertății, demnității și 
independenței naționale, ale întăririi 
prestigiului țării noastre în lume. 
Acesta este legămintul solemn al 
studențimii patriei*  in fața partidu
lui. pe care îl vom urma fără șovăire, 
știind că, luptînd pentru întărirea 
continuă a unității poporului în ju
rul partidului, al dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Vom asigura 
mersul neabătut al țării pe calea 
progresului, civilizației și bunăstării, 
Înălțarea pe culmile luminoase ale 
socialismului și comunismului a 

scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.

A luat apoi cuvîntul tovarășa 
Poliana Cristescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., președinte al Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, 
care a spus :

Mult stimate
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și 
Elena Ceaușescu,

tovarășe

Iubită tovarășă

La impresionanta adunare care 
marchează aniversarea a 65 de ani 
de la crearea Uniunii Tineretului 
Comunist și a 30 de ani de la Înfiin
țarea Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România vă 
adresăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, respectuoasa rugăminte de a 
primi, din partea milioanelor de 
pionieri și șoimi ai patriei, a tu*-  
turor copiilor României socialiste, 
omagiul profund, pătruns de nemăr
ginita admirație și recunoștință al 
tinerelor, vlăstare ale țării, pentru 
întreaga’ dumneavoastră activitate 
revoluționară pusă incă din tinerețe 
în slujba celor mai scumpe idealuri 
ale poporului nostru, pentru minu
natele condiții de viață, invățătură, 
muncă și afirmare Vnultilaterală cre
ate tineretului patriei in anii lumi
noși, care, prin numele și fapta 
dumneavoastră temerară, vor rămî- 
ne nepieritor înscriși in cartea de 
aur a istoriei țării drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Pentru copiii României, șoimi ai 
patriei și pionieri este un prilej de 
înaltă mîndrie patriotică să dea ex
presie sentimentelor fierbinți de 
dragoste și recunoștință față de to
varășa Elena Ceaușescu, eminent om 
politic și savant de renume inter
național, care din anii tinereții și-a 
dedicat viața luptei revoluționare 
conduse de partid, iar astăzi aduce o 
remarcabilă contribuție, prin presti
gioasa activitate politică și științifi
că ce-o desfășoară cu înaltă răspun
dere și competență, la înfăptuirea 
hotărîrilor de partid și de stat, la în
treaga operă de formare a omului 
nou, la înflorirea științei, lnvăță- 
mîntului și culturii românești.

Pentru toți pionierii și șoimii patri
ei, aniversarea creării Uniunii Tine
retului Comunist constituie un prilej 
sărbătoresc de a transmite tinere
tului țării, organizației sale revolu
ționare salutul lor tradițional pionie
resc „Tot înainte !“ și urarea de a 
obține noi și importante succese în 
activitatea ce o desfășoară pentru 
înfăptuirea politicii partidului, h 
mărețelor obiective de dezvoltare 
economico-socială. prefigurate cu 
clarviziune în documentele celui 
de-al XIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român.

Mîndri că s-au născut șl trăiesc 
Intr-o patrie minunată, că aparțin 
acestui popor glorios, in fruntea 
căruia vă aflați dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cea mai luminoasă personalitate a 
Istoriei neamului, marele luptător 
pentru binele și paoea lumii, pionie
rii și șoimii patriei, toți copiii țării 
se angajează să nu precupețească 
nici un efort, să facă totul pentru 
pregătirea lor multilaterală, pentru 
a deveni prin muncă și învățătură, 
prin abnegație și dăruire constructori, 
destoinici ai socialismului și comu
nismului, luptători-patrioți Înflăcă
rați pentru continua măreție a scum- 

* pei noastre patrii. Republica Socia-. 
listă Românța.

Din partea Consiliului Național al 
Femeilor a luat cuvîntul tovarășa 
Ana Mureșan, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele C.N.F. :

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
In aceste momente de mare săr

bătoare, exprimînd gîndurile și sen
timentele milioanelor de femei de pe 
întreg cuprinsul țării, aducem cel 
mai fierbinte omagiu, de înaltă sti
mă, aleasă prețuire și profundă re
cunoștință genialului ctitor al Româ
niei socialiste, patriot înflăcărat și 
strălucit militant comunist, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România.

Din cel 65 de ani de activitate a 
organizației revoluționare a tinere
tului patriei, 55 de ani sînt legați 
nemijlocit ' de viața și lupta neînfri
cată desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu dîrzenie, ero
ism și dăruire de sine pentru trium
ful cauzei libertății, independenței și 
fericirii poporului român. Identifi- 
cindu-se cu aspirațiile fundamentale 
ale națiunii, dinamizind ' energiile 
creatoare ale întregului popor, ilus
trul conducător al partidului și sta
tului nostru a înălțat România pe 
culmile unor înfăptuiri fără egal, in
tr-o perioadă eroică intrată pentru 
totdeauna în conștiința neamului, cu 
numele legendar al ctitorului ei — 
„Epoca Nicolae Ceaușescu**.

Este o deosebită cinste pentru mi
lioanele de femei de la orașe și sate 
de a sublinia In acest emoționant 
moment activitatea revoluționară a 
tovarășei Elena Ceaușescu, militant 
de seamă al partidului și statului 
nostru, care, intrind încă din anii 
oei mal tineri in mișcarea muncito
rească. a participat cu abnegație șl 
curaj la lupta poporului nostru pen
tru o viață nouă, liberă și prosperă 
și își aduce o contribuție de cea mai 
mare însemnătate în conducerea 
partidului și a statului, Ia elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și ex
terne. la dezvoltarea științei și in- 
vătămîntului. la înflorirea culturii șl 
artei, la formarea și educarea tinerei 
generații.

Cu prilejul aniversării organizației 
revoluționare a tineretului. Consiliul 
Național al Femeilor adresează un 
fierbinte salut și cele mai calde fe- 

■ licitări Uniunii Tineretului Comunist, 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, tuturor tine
rilor. participant! activi, sub condu
cerea partidului, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la propășirea națiunii noastre socia
liste.

Ca femei, mame și educatoare, este 
o datorie de onoare să vă încredin
țăm. încă o dată, la această ani
versare. mult stimate tovarășe se
cretar general, că femeile vor ac
ționa în continuare, cu cea mai tnal- 
tă responsabilitate față de viitorul 
poporului nostru, pentru a-si înde
plini cu cinste nobila misiune de a 
da tării vlăstare de nădejde, cres
cute în familii sănătoase și educa
te în spiritul revoluționar, al dra

gostei nemărginite fată de patrie șl 
partid.

Consiliul National, comitetele și co
misiile femeilor se angajează solemn 
să acționeze cu toată hotărîrea pen
tru înfăptuirea neabătută a mărețe
lor obiective ale Congresului al 
XIII-lea. a sarcinilor de plan pe 
acest an si întregul cincinal, pen
tru a aduce o contribuție tot mai 
însemnată la prosperitatea scumpei 
noastre patrii, sub conducerea glo
riosului nostru partid, in frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Salutul sindicatelor din țara noas
tră a fost rostit de tovarășul Miu 
Dobrescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R. :

Mult Iubite și stimate tovarășe 
■ecretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Aniversăm șase decenii și jumăta

te de la crearea Uniunii' Tineretului 
Comunist și .30 de ani de la înfiin
țarea Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România,, eveni
mente de mare însemnătate in lupta 
tineretului din țara noastră pentru 
împlinirea idealurilor sale de liber
tate și progres, cu simțăminte ■ de 
profundă mîndrie și recunoștință față 
de gloriosul nostru partid, față 'de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
cărui contribuție determinantă, hotă- 
ritoare este legată făurirea și conso
lidarea organizației revoluționare a 
tineretului din România.

Omagiind astăzi generația tînără a 
României, gîndurile de cea mai alea
să dragoste, stimă, înaltă prețuire 
și profund respect ale celor peste 7 
milioane membri de sindicat din 
patria noastră, ale întregului nostru 
popor se îndreaptă, pline de recu
noștință, spre neînfricatul luptător 
comunist, marele erou al neamului 
nostru, conducătorul României so
cialiste de azi, șl României comu
niste de miine, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

încă din anii grei ai ilegalității se 
afirmau strălucitele virtuți de mili
tant revoluționar, gîndirea profundă, 
novatoare și fermitatea în acțiune 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prefigurînd personalitatea genialului 
ctitor al României socialiste moder
ne, de numele căruia sînt nemijlocit 
legate cele mai mărețe împliniri din 
Întreaga istorie a patriei, imensul el 
prestigiu în rîndurile țărilor și po
poarelor lumii.

Aducem un cald omagiu tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, strălucit exemplu de pa
triot și militant comunist, care, incă 
din perioada aspră a luptei împo
triva rinduielilor nedrepte ale regi
mului burghezo-moșieresc, alături de 
neînfricatul luptător comunist, to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-a aflat 
în fruntea marilor bătălii de clasă, 
pentru eliberare națională și socială, 
pentru valoroasa contribuție ce o 
aduce astăzi la elaborarea și înfăp
tuirea programelor de dezvoltare 
economico-socială a țării, la cauza 
păcii și colaborării în lume.

La această sărbătorească manifes
tare, aducem salutul muncitoresc al 
sindicatelor din țara noastră Uniunii 
Tineretului Comunist, întregului ti
neret al patriei noastre, care, educat 
de partid, bucurîndu-se de grija pă
rintească, deosebită a partidului, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este înrolat activ 
In marele front al construcției socia
liste, incrustîndu-și adine efigia pe 
marile zidiri ale noii orînduiri pe 
care o edificăm în patria noastră.

La acest moment aniversar, sindi
catele din patria noastră se anga
jează In fața dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, ca, ur
mînd întotdeauna pilduitoarea dum
neavoastră viață- și activitate, să ac
ționeze cu răspundere revoluționară, 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, pentru realizarea 
exemplară a mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului, pentru sporirea aportului 
sindicatelor la măreața operă de ridi
care a României pe culmile cele mai 
înalte ale progresului și civilizației 
socialiste și comuniste.

In continuare, primul secretar al 
C.C. al U.T.C. a spus :

Stimați tovarăși,
Exprimînd gîndurile șl sentimen

tele participanților, în numele tutu
ror tinerilor patriei, adresez rugă
mintea de a luă cuvîntul la aduna
rea noastră festivă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene

Expoziția națională 
de artă plastică a tineretului

La Sala Dalles din Capitală s-a 
deschis, simbătă, Expoziția națio
nală de artă plastică a tineretului, 
consacrată aniversării a 65 de ani 
de la crearea Uniunii Tineretului 
Comunist și a 30 de ani de la în
ființarea Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România.

Organizată de C.C: al U.T.C. și 
Consiliul U.A.S.C.R. , in colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și Uniunea Artiștilor 
Plastici, expoziția cuprinde lucrări de 
pictură, sculptură, grafică și artă 
decorativă, aparținînd tinerilor șt 
studenților din centrele universitare 
ale țării, precum și unor artiști 
plastici consacrați. Ea se constituie 
într-o cuprinzătoare imagine a bo
gatelor tradiții de luptă revoluționa
ră ale tineretului român pentru în
făptuirea idealurilor poporului de 
libertate, bunăstare și progres, a 
participării sale la marea operă a 
construcției socialiste, la traducerea 
în viață a Programului Partidului 
Comunist Român de dezvoltare 
multilaterală a patriei și înaintarea 
României spre comunism.

Prin numeroase creații, expoziția 
aduce un profund omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, a cărui activitate re
voluționară s-a identificat din fra
gedă tinerețe cu lupta înflăcărată a 
organizației tineretului comunist, 
alături de toate forțele progresiste 
din țară, pentru libertate și o viață 
mal bună, pentru dreptate socială,

ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. ț

întâmpinat cu deosebită căldu
ră si însuflețire, cu cele mai 
alese sentimente de dragoste și 
prețuire, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost urmărită 
cu deosebit interes și. deplină 
aprobare, cu profundă satisfacție și 
mîndrie patriotică, fiind subliniată în 
repetate rinduri cu puternice a- 
plauze. urale și ovații.

Participant!) la adunarea solemnă 
au aclamat cu entuziasm minute în 
șir. au scandat urări la adresa parti
dului și secretarului său general, a 
patriei noastre socialiste si harnicu
lui popor român, a minunatului nos-i 
tru tineret.

îndemnurile adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu tinerei generații a 
tării. întregului nostru popor au a- 
vut un puternic ecou In inimile ce
lor prezenți. care au dat expresie 
hotăririi oamenilor muncii de pe*  în
treg cuprinsul tării de a acționa, în 
strinsă unitate, sub conducerea or
ganelor- și organizațiilor de partid, 
pentru realizarea importantelor o- 
biective stabilite de Congresul al 
XIII-lea al P.C.R.. pentru continua 
înflorire a patriei noastre socialiste.

In încheierea adunării solemne, 
primul secretar al C.C. al U.T.C., a 
spus :

Mult stimate tovarășe secretar 
general.

Vă rog să-ml îngăduiți ca. In nu
mele tuturor participanților la adu
narea solemnă, al tinerei generații a 
României socialiste, să exprim cele 
mai alese și respectuoase mulțumiri 
pentru aprecierile pe care le-ați 
formulat cu privire la rolul și con
tribuția activă a tinerei generații, 
pentru prețioasele indicații și îndem
nuri adresate tineretului, organizației 
sale comuniste, revoluționare.

Chemările și orientările dumnea
voastră se constituie intr-un nou și 
mobilizator program de acțiune pen
tru tînăra generație, animată de ho
tărîrea .de a participa activ și res
ponsabil, împreună cu întregul po
por, la înfăptuirea exemplară a obiec
tivelor stabilite de cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului.

Tineretul "patriei noastre, organi
zația sa revoluționară se angajează 
solemn în fața partidului, a dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general, că nu vor precupeți nici 
un efort pentru traducerea neabătu
tă în viată a direcțiilor de însemnă
tate istorică Înscrise in Programul 
Partidului Comunist Român, menite 
să asigure dezvoltarea multilaterală 
a tării, înaintarea fermă pe noi trep
te de progres și bunăstare a scumpei 
noastre patrii — Republica Socialis
tă România.

Adunarea a luat sfîrșit lntr-o at
mosferă însuflețită, cei prezenți ova- 
ționînd cu putere pentru partid si 
secretarul său general.

Pionieri și elevi, tineri și tinere 
eu urcat la tribuna oficială, oferind 
tovarășului Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășei Elena Ceaușescu fruțnoasa 
buchete de flori.

Prin întreaga sa desfășurare, a- 
dunarea solemnă a pus în lumină în
crederea deplină a tinerei generații 
a națiunii noastre în politica parti
dului și statului, voința de a munci 
fără preget pentru înfăptuirea mă
reței opere de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a Românift spre comu
nism.

A urmat apoi un spectacol oma
gial.

Lâ ieșirea din Palatul sportu
rilor și culturii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost .întâmpinați, 
din nou. cu manifestări de dragoste 
fierbinte, de profundă stimă și 
prețuire. Miile de tineri aflați pe pla
toul din fata sălii — muncitori, -stu
dent! și militari, elevi și șoimi ai 
patriei, oameni ai muncii din uni
tățile economice bucureștene — au 
scandat cu putere „Ceaușescu — 
tinerii !**,  „Ceaușescu și poporul !**,  
„Ceaușescu — P.C.R. !**,  „Ceaușescu 
— pace !“. dînd expresie sentimen
telor de recunoștință ale tinerei ge
nerații față de partid, de secretarul 
său general pentru tot ce au făcut și 
fac pentru ca tineretul patriei noas
tre să trăiască într-o țară liberă și 
demnă, mereu mai prosperă. A fost 
reafirmată, cu acest prilej, hotărîrea 
fermă a tinerei generații a patriei 
de a contribui, cu toată puterea și 
elanul vîrstei sale, împreună cu în
tregul nostru popor, la înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului, la ridicarea 
României pe noi trepte de progres 
și civilizație.

pentru independența și suveranita
tea patriei.

Expoziția cuprinde imagini grăi
toare *ale  participării tinerei genera
ții la marile realizări și ctitorii ale 
epocii pe care o trăim, aducîndu-șl 
pe șantiere, in uzine. în laboratoare, 
o prețioasă contribuție la ridicarea 
patriei noastre socialiste pe noi 
culmi de civilizație și progres. Din
tre ele se desprind lucrurile înfăți- 
șînd pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu în mijlo
cul tinerilor constructori ai Canalului 
Dunăre—Marea Neagră, al altor 
mărețe obiective economice, înălțata 
în ultimele două decenii.

Atașamentul tinerei generații față 
de politica externă a partidului și 
statului nostru, care răspunde în cel 
mai înalt grad aspirațiilor de pace 
și progres ale tineretului, ‘ este 
reflectat, de asemenea, in numeroa
se lucrări.

Expoziția de la, Sala Dalles cuprin
de, totodată, b bogată colecție de 
afiș politic consacrată evenimentului 
aniversat.

Prin tematica sa, expoziția re
flectă atașamentul profund al ti
neretului față de partid, patrie și 
popor, dragostea și recunoștința 
fierbinte față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de tovarășa 
Elena Ceaușescu pentru grija pe 
care o poartă asigurării celor mai 
bune condiții de muncă și viață ti
nerei generații.

(Agerpres)
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Adinca cinstire, vibrant omagiu al tinerei generații
pentru partid, pentru strălucitul său conducător,

tovarășul Nicolae Ceausescu
Spectacol omagial dedicat aniversării a 65 de ani 

de la crearea Uniunii Tineretului Comunist
§i a 30 de ani de la înființarea Uniunii Asociațiilor 

Studenților Comuniști din România ■

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
«ecretar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea partidu
lui și statului au asistat, după în
cheierea adunării solemne, la un 
spectacol omagial dedicat 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,

Spectacolul, desfășurat sub gene
ricul „Partidului, conducătorului 
iubit — omagiul tinereții noastre1', a 
fost organizat de Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist 
și Cctasiliul Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, in 
colaborare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste. Consiliul Na
țional al Organizației Pionierilor, 
Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
împreună cu Comitetul muni
cipal București al Partidului Comu
nist Român. Și-au adus contribuția 
reprezentanți ai tinerel generații din 
întreaga țară — muncitori, țărani, 
elevi, studențl, militari — reuniți in 
prestigioase formații, orchestre, co
ruri, colective de balet, precum șl 
actori, soliști vocali și instrumentiști 
afirmați pe marea scenă a Festiva
lului național „Cîntarea României". 
Marcînd Împlinirea a șase decenii și 
jumătate de luptă $1 muncă revolu
ționară a Uniunii Tineretului Co
munist, sub conducerea glorioasă a 
Partidului Comunist Român, spec
tacolul a adus înălțătorul' omagiu al 
milioanelor de tineri ai patriei față 
de tovârășul Nicolae Ceaușescu. pa
triot înflăcărat și strălucit militant 
comunist, a cărui personalitate s-a ■ 
identificat permanent cu lupta parti
dului și poporului nostru pentru li
bertate națională și dreptate socială, 
pentru făurirea unui nou destin si 
continua propășire a României so
cialiste.

Trompețil dau semnalul de înce
pere a spectacolului. Muncitori, ță
rani, pionieri, elevi, studenți, mili
tari, brigadieri, dispuși pe toate plat
formele scenei, interpretează cîntecul 
„Venim la sărbătoarea tinereții", un 
legămînt. de profundă angajare revo
luționară a tinerei generații din evul 
nou, comunist al țării, pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii Partidu
lui Comunist Român, pentru împli
nirea viitorului comunist al Româ
niei socialiste. Mesajul acestei prime 
audiții din spectacol este reluat si 
subliniat prin cintecul cu ample so
norități muzicale „Din inimă — oma
giu și cinstire", prin versuri de o 
deosebită vibrație patriotică.

Un cuprinzător tablou literar-mu- 
zical-coregrafic, întregit prin „.ima
gini cinematografice proiectatlr pe 
fundalul scenei, evocă crearea, cu 65 
de ani în urmă,, a Uniunii Tinere
tului Comunist.

Pe fondul unor Ilustrații muzica
le. pe ecran apare înscris „8 mai 
1921", momentul făuririi Partidului 
Comunist Român. Versuri din presa 
vremii, plastice mișcări coregrafice 
simbolizează nașterea, din însăși 
ființa partidului, a Uniunii Ti
neretului Comunist. Sint evocate 
momente semnificative din isto
ria Uniunii Tineretului Comunist, 
a cărei existentă se împletește 
strîns cu viața șl activita
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ca militant, revoluționar, ca neobosit 
luptător pentru victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă. In 
spectacol sint marcate momente, de. 
o deosebită însemnătate în istoria a- 
celor ani eroici : intrarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în activitatea 
revoluționară de tineret și consti- ‘ 
tuirea Comitetului Național Antifas
cist. în conducerea căruia tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a avut un rol 
hotăritor. Cu o mare putere emo
țională este realizat, de asemenea, 
momentul procesului din 1936. de la 
Brașov. în timpul căruia au fost a- 
firmate cu strălucire dîrzenia șî 
curajul, maturitatea și clarviziunea 
politică ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. devenit din acu
zat acuzator al regimului de teroa
re și asuprire burgheză. Hotărârea de 
neclintit pentru continuarea si am
plificarea luptei revoluționare, avlnd 
în primele rînduri pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este redată prin 
mișcări coregrafice, prin cuvinte ce 
se aud din mulțime : „Noi sîntem 
multi, ca boabele de grîu. Uniți 
sîntem. de neînvins, și vom în
vinge !“.

De un deosebit dramatism sint 
scenele ce evocă marea demonstra
ție antifascistă și antirăzboinică de 
la 1 Mai 1939. intensa și eroica ac
tivitate desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, pentru pre
gătirea și desfășurarea acestei de
monstrații. întreaga scenă este inun
dată de cei care, prin mișcări co
regrafice. sugerează protestul, soli
daritatea lor In lupta antifascistă. 
Apar lozinci din epocă : „Jos fas
cismul". „Jos războiul". „Vrem 
România liberă și independentă", 
„Trăiască Frontul Popular Antifas
cist".

Un eveniment de răsdruce, ce a 
deschis o nouă eră României — re
voluția de eliberare socială șl națio
nală, antifascistă și antiimperialistă 
de la 23 August 1944 — este pre
zentat în spectacol într-unul din 
momentele sale de deosebită reali
zare artistică. Imagini filmate se 
îmbină cu ilustrații sonore și mișcări 
scenice, cu versuri ce reliefează 
semnificația luptei antifasciste, a 
mărețului act din August 1944.

„Cinstire eternă eroilor tineri !“ 
se intitulează sugestiv tabloul lite- 
rar-muzical-coregrafic, plin de li
rism, consacrat tuturor celor care au 
căzut la datorie, care s-au jertfit 
pentru „ca un soare nou să urce-n 
scumpa țară".

în evul nou de muncă și lumină, 
deschis tării o dată cu cîștigarea li

bertății șl Independenței sale, tînăra 
generații, la chemarea Partidului 
Comunist Român, a pornit cu avint 
la munca de reconstrucție a patriei. 
Numele izbînzilor de atunci se 
amintește prin colaje sonore din cîn- 
tecele brigadierilor din epocă, precum 
și prin secvențe de documentar cine
matografic.

Se conturează un alt moment din 
spectacol : înființarea, la începutul 
anului 1957,' din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România, evenjment de seamă in 
viața tineretului universitar al țării.

Imagini cinematografice vorbesc 
despre vocația tineretului pentru 
muncă, pentru creație, împlinită pe 
șantierele de reconstrucție, în reali
zarea obiectivelor economice ce pre
figurau noua istorie socialistă a pa
triei. Versurile rostite stat un veri
tabil angajament.

întreaga scenă este dominată apoi 
de grupuri reprezentînd marele de
tașament al tinerilor constructori ai 
socialismului, generația „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". Coloane de ti
neri desfășoară un steag roșu, de 
mari dimensiuni, steagul Partidului 
Comunist Român, sub flamurile că
ruia s-au împlinit nobilele aspirații 
de înflorire necontenită, de progres 
și prosperitate ale României. întregul 
moment conturează prin inedite 
imagini coregrafice, scenografice și 
de film un portret al tinerei genera
ții de astăzi a țării, ctitoriile „Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

Un alt moment artistic din pro
gram ilustrează minunatele condiții 
create de partidul și statul nostru 
pentru afirmarea plenară g tinere
tului patriei; Un profund mesaj 
patriotic degajă piesa muzicală in 
primă audiție „E patria eternul 
legămînt", un imn de slavă închinat 
țării dragi, României socialiste.

Aspirațiile poporului român, ale ti
nerei generații de a trăi in pace și 
.înțelegere internațională își găsesc 
expresie într-un original moment li- 
terar-muzical-coregrafic, intitulat 
„Pace pentru tinerii planetei". In
terpretarea piesei muzicale în primă 
audiție „Aripi de pace", precum și 
baletul pe aceeași temă sint o ple

doarie pentru apărarea bunului ce
lui mai de preț al omenirii, sint 
glasuri de pace înălțate din Carpați, 
din întreaga Românie, adresate lumii 
întregi.

O atmosferă de sărbătoare, o notă 
de dinamism este conferită specta
colului de momentul folcloric, 
mărturie vie a frumuseții cîntecului 
și dansului popular, veritabile co
mori ale spiritualității poporului 
român.

Ideea ce străbate cu constanță în
treg spectacolul — recunoștința ti
nerei generații din tara noastră față 
de tot ceea ce 1 se oferă, omagiu din , 
inimă și conștiință adus de aceasta 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu — își găseș
te încununarea in momentul „Vă 
mulțumim, iubit conducător !“. Ver
surile emoționantului poem „Primiți 
al tinereții, cald omagitj" sînt o înge
mănare a acestor nobile simțăminte.

Momentul ce aureolează spectaco
lul omagial dedicat aniversării a 65 
de ani de Ia crearea Uniunii Tine
retului Comunist și a 30 de ani de 
la înființarea Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România 
îl constituie jurămîntul de credință 
al tinerei generații pentru partid și 
țară, pentru făuritorul „Epocii 
de aur" a României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru victoria 
socialismului și comunismului în pa
tria noastră. Toți participanții la 
spectacol intonează în primă audiție 
„Jurăm partidului credință".

O atmosferă de mare însuflețire 
domnește în întreaga sală. Asistența 
scandează îndelung „Tineretul, 
Ceaușescu, România !“, „Ceaușescu— 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
expresie a unității de nezdruncinat 
a întregului nostru popor în jurul 
partidului, al secretarului său 
general.

Șoimi ai patriei și pionieri urcă 
la tribună și oferă, cu deosebită emo
ție, tovarășului Nicolae Ceaușescu,, 
tovarășei Elena Ceaușescu buchete 
de flori.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost oferit realizatorilor 
spectacolului un mare și frumos coș 
cu flori.

Adunare festivă consacrată 
Zilei internaționale pentru 
eliminarea discriminării 

rasiale
Sub egida Asociației Române pen

tru Națiunile Unite (ANUROM), A- 
sociației Tineretului și Studenților 
din România pentru Națiunile Unite 
(ATSRNU) și Asociației de Drept 
Internațional și Relații Internaționa
le (A.D.I.R.I.). simbătă s-a desfășu
rat in Capitală o adunare festivă 
consacrată Zilei internaționale pen- 
tril eliminarea discriminării rasiale.

A luat cuvintul Gheorghe Chivu- 
lescu,- ministrul justiției, care a re
levat că, in spiritul politicii sale 
consecvente de solidaritate militan
tă cu popoarele care luptă împotri
vă dominației străine, pentru liber
tate și independență, România se 
pronunță și acționează hotăriț pentru 
lichidarea definitivă a colonialismu
lui și neocolonialismului sub toate 
formele sale, a politicii de apartheid 
și discriminare rasială, pentru rea
lizarea drepturilor populației majo
ritare din Africa de Sud la liberta
te, egalitate și progres social, pentru 
accesul neintirziat al Namibiei la 
independență, respinge ferm politica 
de forță și agresiune și sprijină vo
ința țârilor africane de a se dezvol
ta in deplină libertate și indepenT 
dență, fără nici un amestec din afa
ră.

România — a continuat vorbitorul 
— a acordat in mod constant o mare 
atenție dezvoltării raporturilor _sal« 
de prietenie și colaborare cu țările 
africane.

Susținind consecvent lupta dreap
tă a populației majoritare din Afri
ca de Sud pentru abolirea aparthei
dului. pentru înfăptuirea dreptului 
său la existență liberă și demnă, po
porul român acordă un sprijin ac
tiv, material și moral, luptei des
fășurate de Congresul Național Afri
can, de organizația S.W.A.P.O.. de 
alte mișcări de eliberare din Africa 
australă pentru lichidarea rinduieli- 
lor rasiste, pentru cauza, libertății și 
progresului.

Sentimentele de solidaritate și 
sprijinul poporului român și-au gă
sit expresia în documentele comune 
semnate de statul nostru cu țările 
africane și au fost reafirmate cu pri
lejul , numeroaselor intilniri ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu li
deri ai mișcărilor de eliberare de pe 
continentul african. în cadrul O.N.U., 
în alte foruri internaționale, ca par
te la Convenția privind suprimarea 
și pedepsirea crimei de apartheid și 
la Convenția cu privire la elimina
rea tuturor formelor de discriminare 
rasială — a arătat vorbitorul — 
România s-a pronunțat și se pro
nunță pentru îndeplinirea rezoluți
ilor Națiunilor Unite împotriva a- 
partheidului, pentru realizarea obiec
tivului de lichidare a acestuia, a 
rămășițelor colonialiste și a domina
ției rasiste de pe continentul afri
can.

în continuare a fost prezentat Me
sajul secretarului general al O.N.U. 
cu prilejul Zilei internaționale pen
tru eliminarea discriminării rasiale.

Au luat parte membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Exter
ne. reprezentanți ai Consiliului 
popular al municipiului București, 
ai unor instituții centrate, cadre di
dactice universitare, oeroetători, stu
denți, ziariști, un numeros public.

tv
‘ 11,30 Telex

11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 
de ghiozdan : ,,Chemarea munte
lui". Episodul 3 (color)

12.40 Din cununa cîntecului românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (parțial color)
14.50 Contemporanii noștri • Cei ce 

hotărăsc bogăția recoltei. Reportaj
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.15 STRĂLUCITĂ SOLIE DE PACE. 

PRIETENIE SI COLABORARE. 
VIZITELE T O V A R A Ș U L U I 
NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREU
NA CU TOVARASA ELENA 
CEAUSESCU, ÎN REPUBLICA IN
DIA SI REPUBLICA POPULARA 
BANGLADESH (color)

20,00 Cîntarea României (color). Emi
siune realizată în colaborare cu 
Uniunea Asociațiilor , Studenților 
Comuniști din România

20,30 Film artistic : ,,Ghici cine vine la 
cină ?" (color)

22.10 Telejurnal
LUNI, 23 MARTIE

20,00 Telejurnal
20.15 STRĂLUCITĂ SOLIE DE PACE. 

PRIETENIE ȘI COLABORARE. 
VIZITELE TO VARASULUI 
NICOLAE CEAUSESCU. ÎMPREU
NA CU TOVARAȘA ELENA 
CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA SO
CIALISTA A UNIUNII BTRMANE 
ȘI REGATUL NEPAL (color)

20,55 Tezaur folcloric (color)
21.10 Satul românesc — sursă perma

nentă de inspirație pentru cine
matografia noastră (I) (parțial 
color)

21.40 Imagini pakistaneze (color)
21.50 Telejurnal

cinema
• Trenul de aur : PATRIA (11 86 25)
— 9; 12; 15,45; 18,45
• Acțiunea „Autobuzul" : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Liceenii : LUMINA (14 74 16) — 15; 
17; 19
• Sania albastră : 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 lui Bachus : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17,15; 19,30

.& Toate pînzele sus (I—II) : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 18
• Intilnire în Atlantic : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17: 19
• Ali-Baba și cei 40 de hoți : MUN
CA (21 50 97) — 15; 18, FLACARA
(20 33 40) — 15: 18
(b Cursa neprevăzută: TIMPURI NOI
(15 61 10) —9:11; 13: 15; 17; 19
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9: 11; 13: 15; 17; 19
• Locuri în inimă : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Cine rîde la urmă — 11; 13, Pro
gram special pentru copii și tineret
— 9: 15; 17; 19 : DOINA (16 35 38)
O Cine este omul acesta : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Călătorul cu cătușe : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — $; 17: 19
O Cortul „Roșu" î COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 18
O Carmen : MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
12; 15: 18. STUDIO (59 53 15) — 10;
12,45; 15,45; 18.45

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : Gaițele — 10; Titanic vals — 
18,30; (sala Amfiteatru) : Teatrul d* *e  
pantomimă din Londra — 11; 18;

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 22 martie (ora 
20) — 25 martie (ora 20). In țară : 
Vremea va fi schimbătoare. Cerul va 
fi variabil în sud și sud-estul țării șl 
mai mult noros în rest. Vor cădea ploi 
locale care vor avea și caracter de 
aversă în Crișana, Maramureș, Tran
silvania și nordul Moldovei și izolat 
în celelalte regiuni, îndeosebi în a 
doua parte a intervalului. In zonele de 
deal și munte precipitațiile vor fi și 
sub formă de lapoviță șl ninsoare. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări la munte. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 6 și plus 4 grade, iar cele maxime 
între 4 și 14 grade. Pe alocuri ceață 
slabă. La București : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul variabil ; con
diții de ploi slabe. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 2 
și zero grade, iar cele maxime între 
9 și 12 grade.

• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Stagiunea 
educativă pentru elevi. „Personalități 
și epoci creatoare din istoria muzi
cii". SCHUBERTIADA. Participă co
rul filarmonicii. Dirijor : Nicolae 
Bica — 11; „Comori camerale". TRIO 
„SYRINX" — 18; (sala Studio) :
„Treptele afirmării artistice". Băsvan 
Neculai — violoncel, Dan Kajetano- 
wicz — pian — 17
• Opera Română (13 18 57) : Inimă de 
copil — 11; Seară vleneză — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11. la sala 
mică a Teatrului Național) : Suzana
— 10,30; Contesa Maritza — 18,30
• Teatrul ,.Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitux lyiăgureanu, 14 75 46) : 
Io, Mircea Voievod — 10.30: Romeo 
și Julieta la sfîrșit de noiembrie — 
18; (sala Grădina Icoanei. 11 95 441 : 
Cîntec despre mine însumi — 10.30; 
Menajeria de sticlă — 18
« Teatrul Mic H4 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30: Niște țărani — 18
A Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Atenție, se filmează — 11
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 10; Cîrtițele
— 18
• Teatrul ,.C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) 3 Scapino — 10: Ulti
mul bal — 18: (sala Studio) : Idioata
— 10,30; Concurs de împrejurări —
18.30
• Teatrul Giulești (sala Giulești, 
18 04 85) : Bărbierul din Sevilla —11; 
Simple coincidențe — 18; (sala mică 
a Palatului) : Arta conversației — 15;
18.30
0 Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 15; Belmondo al
II-lea — 11; Nimic despre elefanți — 
18,30; (sala Victoria, 50 58 65) : Bărba
tul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 11; „Povestiri muzicale" cu grupul
„Minisong" — 15; Cîntă, ciocîrlie
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26.55) : 
Cenușăreasa — 10,30; Muntele dragos
tei (spectacol de muzică și poezie cu 
Leopoldina Bălănuță și Victor 
Socaciu) — 18
O Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Guliver în țara păpușilor 
— 11; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Motanul încălțat — 11,30
• Circul București (10 41 95): „Inter
national Show *87“ — 10; 15,30; 19
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Matta — 18,30

(sala Atelier) : Fata din Andros — 
10 ; Cartea lui Ioviță — 15; (sala Stu- 
dio-99) : Medalion liric „G. Topîrcea- 
nu" — 16,30

CELUI DE-AL XIII-LEA CONGRES 
al partidului comunist din sri lanka

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist din Sri 

Lanka, în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, delegați la cel de-al 
XIII-lea Congres, tuturor militanților partidului, comuniștilor, oamenilor 
muncii din Sri Lanka, un cald salut revoluționar împreună cu urarea de noi 
succese in activitatea viitoare a partidului.

Comuniștii români, oamenii muncii din Republica Socialistă România ur
măresc cu sentimente de solidaritate activitatea pe care o desfășoară Parti
dul Comunist din Sri Lanka consacrată intereselor fundamentale ale oame
nilor muncii, aspirațiilor de progres social, democrație și pace ale poporului 
din Sri Lanka.

Consacrîndu-și toate forțele transpunerii ta viață a hotăririâor șl obiecti
velor stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, 
comuniștii, oamenii muncii din Republica-Socialistă România desfășoară, tot
odată, o intensă activitate internațională consacrată păcii și colaborării intre 
națiuni, soluționării constructive a marilor și complexelor probleme ce con
fruntă epoca noastră. In acest spirit întărim conlucrarea și solidaritatea cu 
celelalte partide comuniste și muncitorești, socialiste, social-democrate, cu 
forțele revoluționare, democratice și progresiste de pretutindeni, în lupta 
pentru pace, dezarmare și, în primul rînd dezarmare nucleară, pentru eli
minarea forței și a amenințării cu forța din relațiile internaționale și rezol
varea pe cale pașnica, prin tratative, a problemelor litigioase dintre state, 
pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice mon
diale, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

In acest context, dorim să subliniem cu satisfacție raporturile bune, de 
colaborare și solidaritate care s-au statornicit între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Sri Lanka și să exprimăm convingerea că aceste 
relații se vor dezvolta și mai mult în viitor, spre binele și in interesul po
poarelor noastre, al întăririi conlucrării dintre ele, dintre forțele democratice, 
progresiste și antiimperialiste. în lupta pentru progres social și pace în lume.

Cu această convingere, adresăm urări de succes deplin lucrărilor congre
sului dumneavoastră.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă mulțumesc pentru mesajul de felicitare transmis cu ocazia 
Zilei naționale a Regatului Nepal, ziua mea de naștere,_ pe care îl apre- 
ciem foarte mult. La rîndul meu vă exprim aceleași sentimente prietenești.

BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEV
Regele Nepalului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit mesajul dumneavoastră sincer în timp ce survolați teritoriul 
Republicii Islamice Iran. '

Mă folosesc de acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre cele 
mai bune urări.

Sper că relațiile de prietenie dintre guvernele Republicii Islamice Iran 
și Republicii Socialiste România se vor dezvolta în mod constant în viitor, 
iar țările noastre iși vor intensifica cooperarea pe plan internațional.

Totodată, adresez urări de sănătate și prosperitate poporului român.

SEYYED AU KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am plăcerea de ă vă transmite vil mulțumiri pentru cordialele felicitări 
adresate poporului dominican cu prilejul aniversării independenței sale.

Vă adresez cele mai bune . urări pentru fericirea dumneavoastră și 
bunăstarea poporului român.

JOAQUIN BALAGUER
Președintele Republicii Dominicane

Domnului
LEON FEBRES CORDERO RIBADENEYRA

Președintele Republicii Ecuador
QUITO

Am aflat cu mîhnire despre pierderile de vieți omenești și pagubele 
materiale produse de cutremurul de pămint ce a avut loc in Ecuador.

în numele poporului român și al meu personal, vă transmit sincere 
condoleanțe, iar familiilor îndoliate sentimente de adincă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

* Republicii Socialiste România

vremea INFORMAȚII SPORTIVE
B în ziua a doua a Campionatelor 

republicane de natație în bazin aco
perit, de la Baia Mare, Stela PUra a 
cîștigat proba de 400 m liber, în 
4’09”70/100 — nou record național și 
cea mai bună performanță mondială 
a anului. Cu un nou record național 
s-a încheiat și proba masculină de 
400 m liber, în care primul s-a cla
sat Robert Pinter, cronometrat in 
3’57”60/100.
• La Copenhaga, in prima zl a 

Campionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa C), echipa Japoniei a 
surclasat, cu 24—0 (9—0, 6—0, 9—0) 
formația Belgiei, Iugoslavia a învins 
cu 6—2 (2—1, 2—0, 2—1) reprezenta
tiva Ungariei, iar- Danemarca a în
trecut cu 9—1 (4—1, 3—0, 2—0) selec
ționata R.P.D. Coreene. După cum se 
știe. în meciul de debut al echipei 
României, hocheiștii noștri au dispus 
cu 7—3 (0—1, 6—1, 1—1), de Bul
garia.

O Ieri, pe stadionul Giulești din 
Capitală, s-a disputat meciul de ve
rificare dintre selecționata olimpică 
de fotbal a țării noastre și forma
ția Rapid București. Partida s-.a în
cheiat cu scorul de 3—1 (1—0) în fa
voarea echipei olimpice, care a în
scris prin Orac (min. 29, din lovi
tură de la 11 m), Majearu (min. 47) 
și Cramer (min. 75). Golul echipei 
Rapid a fost marcat de Tănase 
(min. 85). -
• Azi se va desfășura la Varșo

via cea de-a 15-a ediție a Campio
natelor mondiale de cros, la care vor 
participa peste 900 de atleți și atlete 
din 60 de țări. Din lotul României 
Dentru această competiție fac parte 
Mariana Stănescu, Paula Ilie, Iulia 
Negură, Iulia Beșliu și Elena Murgoci.

B Cu prilejul concursului interna
țional de patinaj viteză desfășurat în 
orașul olandez Heerenveen, ameri
cana Bonnie Blair a stabilit un nou 
record mondial în proba de 500 m : 
39”43/100. Vechiul record (39”52/100) 
aparținea, din anul 1986, Karinei 
Kania (R.D. Germană).
• Turneul zonal feminin de șah de 

la Erlangen a fost cîștigat de maes- 
tra vest-germană Bettina Trabert, 
care a acumulat 8 puncte din 10 po
sibile, obținind astfel calificarea Ia 
„interzonale".
• în turneul zonal feminin de șah 

de la Oporto, după 6 runde în frun
tea clasamentului se află maestra 
spaniolă Teresa Canela. cu 5 puncte, 
urmată de coechipiera sa Nieves 
Garcia — 3,5 puncte (1).

O A 10-a partidă a meciului de șah 
Karpov — Sokolov, ce se dispută la 
Linares (Spania), a fost amînâtă la 
cererea lui Karpov, care, după cum 
se știe, conduce cu scorui de 5,5—3,5 
puncte și mai are nevoie în urmă
toarele 5 partide doar de 2 puncte 
pdntru a redeveni șalanger al actua
lului campion mondial Gări Kaspa
rov. Meciul pentru titlul mondial se 
va desfășura în toamna acestui an.

• In continuarea turneului pe 
cate-1 întreprinde în Cuba, echipa 
feminină de volei a R.P. Chineze a 
întîlnit la Havana selecționata țărli- 
gazdă. Voleibalistele cubaneze au 
obținut victoria cu scorul de 3—0 
(15—8, 15—7, 15—11).



Sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, 
România are un rol activ și constructiv pe arena mondială, 
pentru o lume nouă, a păcii, înțelegerii și colaborării

Articole publicate în presa britanică și pakistaneză

Politica fermă de pace 
a României socialiste, 
inițiativele și acțiunile 
concrete ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pri
vind Înfăptuirea deiarmă- 
rii, in primul rind a celei 
nucleare, realizarea unei 
noi ordini internaționale, 
juste și echitabile, solu
ționarea tuturor stărilor 
conflictuale numai . pe 
cale pașnică, prin trata
tive, dezvoltarea unei co
laborări rodnice intre po
poare continuă să fie 
reflectate de ziare și re
viste de pe diferite meri
diane ale planetei.

Sint prezentate, totoda
tă, succesele remarcabile 
obținute de poporul ro
mân in anii socialismului, 
cu deosebire in perioada 
ce a urmat Congresului 
al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, de cind 
in fruntea destinelor țării 
noastre se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. "
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ZIUA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN

Domnului general MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan
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„new LiFt:-. „0 concepție profund umanistă 
privind mai dreapta așezare a raporturilor 

economice dintre state“
„Concepția României asu

pra noii ordinț economice 
internaționale" : sub acest 
titlu revista britanică „NEW 
LIFE", publică un articol in 
care, referindu-se la lu
crarea „Concepția președin
telui Nicolae Ceaușescu pri
vind noua ordine economi
că internațională", apărută 
sub semnătura lui Robert 
Govender. relevă : In a- 

• ceastă carte, autorul scoate 
in evidentă împovărătoarele 
și tristele realități ale lumii 
în care trăim, o lume îm
părțită în popoare bogate și 
sărace. în oameni avu ti și 
oameni lipsiți de drepturi, ca 
expresie a unei ordini eco
nomice internaționale ine
chitabile. o lume în care pro
fitul este adesea pus mai 
presus de viața oamenilor. în 
care uriașele resurse tehno
logice și financiare sînț iro
site pentru arme nucleare de 
distrugere în masă.

Multi lideri ai lumii s-au 
asociat luptei pentru înlătu
rarea vechii stări de lucruri 
și instaurarea unei ordini 
noi. dar nici unul dintre a- 
ceștia. în opinia lui Goven
der. nu a prezentat proiec
te si propuneri de acțiune 
mai constructive decît 
Nicolae Ceaușescu. președin
tele României, subliniază re
vista britanică.

Președintele Ceaușescu — 
se relevă in continuare — 
a formulat un set complex 
de principii șl reguli care, 
respectate. în contextul re
lațiilor dintre națiuni, vor 
conduce, treptat, la o lume 
mai bună și mai fericită. 
Nici un om de stat modern 
nu a expus, atit de dramatic 
cum a făcut-o șeful statului 
român,, legăturile, negative, 
dintre cursa înarmărilor și 
Sărăcia mondială. Profunzi

mea crizelor în țările occi
dentale dezvoltate, consecin
țele serioase ale acesteia pe 
plan intern și internațional, 
eforturile statelor dezvoltate 
pentru a depăși crizele in 
detrimentul țărilor în curs de 
dezvoltare, prin instituirea 
de bariere protecționiste, 
structurile inechitabile de 
preț și dobînzile excesiv de 
înalte arată că imperialismul 
și colonialismul supraviețu
iesc încă.

Dar — se arată în articol 
— în pofida tuturor acesto
ra. țărilor în curs de dezvol
tare le revine răspunderea 
pentru depășirea dificultăți
lor cu care Se confruntă, 
pentru realizarea unei admi
nistrări interne financiare și 
eqonomice corespunzătoare, 
pentru intensificarea efortu
rilor lor șl pentru creșterea 
coeziunii dintre ele.

Raportul anual al O.N.U. 
din 1983 privind dezvoltarea 
mondială arată că țările cele 
mai sărace ale lumii au a- 
vut. în anul 1981. un produs 
național pe locuitor, calculat 
în preturi curente, de 270 de 
dolari, iar în cîteva cazuri 
chiar de 80 de dolari. Țări
le în curs de dezvoltare, care 
reprezintă două treimi din 
populația globului, contri
buie cu numai 35 la sută la 
producția agricolă mondia
lă. Foametea nu este o ca
lamitate naturală. Ea este 
produsă de om. Cel puțin 
15 milioane de oameni, din 
care 10 milioane de copii, 
mor în fiecare an. Alte 
milioane Buferă de subali- 
mentație și boli. unele 
foarte serioase, cum este 
orbirea, care le reduce ca
pacitatea fizică șl intelectua
lă. Prețul înlăturării acestei 
inechități și asigurării unei 
alimentații echilibrate pentru

majoritatea țărilor în curs de 
dezvoltare este ridicat, dar 
nu insurmontabil ; potrivit 
unui studiu al Asociației 
pentru Dezvoltare Interna
țională (I.D.A.), cel puțin 10 
miliarde dolari pe an vor fi 
necesare acestui 6cop. O a- 
semenea sumă poate fi ușor 
găsită intr-o lume care în 
fiecare an cheltuiește sute 
de miliarde dolari pentru 
înarmare, evidențiază „New 
Life".

O altă propunere a Româ
niei — se subliniază în con
tinuare — este determinarea 
unui raport corespunzător 
între preturile materiilor pri
me și cele ale produselor 
manufacturate. Aceasta nu 
numai că va stabiliza prețu
rile, dar va duce la stabilirea 
unor structuri de prețuri 
corecte pentru produsele lu
mii a treia, care sînt, in pre
zent, subevaluate.

Pe lingă exploatarea de 
către companiile multina
ționale, rata foarte ridicată 
a dobînzilor, refuzul națiu
nilor dezvoltate de a permi
te accesul la cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehno
logiei, popoarele lumii a 
treia suferă, de asemenea, 
din cauza exportului d<j in
teligență.

Viitorul arată mai sumbru 
decit prezentul. Există o cale 
de ieșire din acest impas 
teribil ? Logic, prin fapte și 
cu o înțelegere superioară a 
lucrurilor, „Concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
privind noua ordine econo
mică internațională" demon
strează că stă in puterea 
noastră să realizăm o lume 
nouă, mai dreaptă, dacă li
derii lumii manifestă realis
mul . necesar, bunăvoință și 
înțelepciune, relevă, in în
cheiere, publicația britanică.

„morning news": „Știința - o componentă 
esențială a progresului”

Ziarul „MORNING NEWS", 
editat in Pakistan, consacră 
două pagini speciale, ilustra
te cu portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și al tova
rășei Elena Ceaușescu. unor 
aspecte esențiale ale politicii 
interne și externe a Româ
niei.

Sînt prezentate amplu mo
mente din viața secretarului 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, acti
vitatea sa neobosită destina
tă propășirii multilaterale a 
țării, creșterii neîntrerupte 
a bunăstării materiale și spi
rituale a poporului, edifică
rii unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noas
tră. Unul dintre articolele pu
blicate de ziarul' pakistanez 
pune în evidență pe larg po
ziția țării noastre, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la necesitatea edi
ficării unei noi ordini eco
nomice internaționale, la 
rolul pe care trebuie să-l 
aibă in această direcție Or
ganizația Națiunilor Unite.

Ziarul „Morning News" 
prezintă pe larg, intr-u,n ar
ticol special, dezvoltarea ști
inței in țara noastră, concep
ția românească cu privire Ia 
rolul și locul științei în sis
temul de forțe ale progresu
lui societății.

Sub titlul „Afirmarea 
plenară a științei românești", 
ziarul arată că unul dintre 
factorii de bază ai dezvoltării 
economiei românești este, 
fără îndoială. în plan general, 
caracterul profund științific 
al politicii economice a tă
rii, modul în care cunoaș
terea aprofundată a realită
ții economice și sociale de
vine temeiul măsurilor, al 
proiectelor și acțiunilor 
concrete întreprinse de con
ducerea de partid și de 
stat, de președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru 
asigurarea unui ritm susți

nut de creștere a economiei.
Instrument de cunoaștere 

și forță de producție nemij
locită, știința românească a 
devenit, în ultimii douăzeci 
de ani, elementul principal 
de propulsie al progresului 
economico-social, factorul 
de înnoire, perfecționare și 
modernizare capabil să asi
gure dezvoltarea armonioa
să și echilibrată a tuturor 
ramurilor, în consens cu ne
cesitățile economiei națio
nale, cu tendințele cele mai 
moderne ale științei și teh
nicii mondiale.

Cercetarea științifică a a- 
dus o contribuție importan
tă la înfăptuirea programe
lor de dezvoltare economică 
și socială a țării. Dovezile 
se regăsesc în realizările și 
succesele economiei româ
nești, în menținerea ritmu
rilor sale de creștere. în 
condițiile în care economia 
mondială se confruntă cu 
fenomene' grave de criză, 
cu reducerea ritmurilor de 
dezvoltare sau chiar cu re
gresul economic în nu
meroase țări capitaliste.

Avind in fruntea Consi
liului Național pentru Știin
ță și Tehnologie un savant 
de prestigiu mondial, înzes
trat cu înalte calități 
științifice .și organizatori
ce, in persoana academi
cianului doctor inginer Elena 
Ceaușescu, știința româ
nească își , concentrează 
eforturile pe .direcția celor 
mai importante probleme ce 
rezultă din programele de 
dezvoltare a României, pro- 
movînd cu . deosebire sec
toarele înalt purtătoare de 
progres tehnic și științific și 
care asigură dezvoltarea în 
ritmuri viguroase a tuturor 
celorlalte ramuri. arată 
„Morning News". Sînt pre
mise care dau certitudinea 
că, în -perspectiva cincina
lului 1986—1990 și pînă la 
sfîrșitul acestui mileniu, ști

ința românească îșl va am
plifica aportul la dezvol
tarea economică a țării pe 
baza cercetărilor proprii a 
promovării celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehni
cii mondiale în toate sec
toarele de activitate.

încă de la Congresul al 
IX-lea al Partidului Comu
nist Român — subliniază 
ziarul pakistanez — a fost 
elaborată o concepție nouă 
cu privire la locul și rolul 
științei în viața socială, a- 
ceasta constituind o compo
nentă majoră a noului curs 
imprimat de președintele 
Nicolae Ceaușescu întregu
lui proces de dezvoltare 
multilaterală a țării. Con
cepția românească asupra 
rolului și locului științei în 
sistemul de forțe ale pro
gresului societății își găseș
te expresia plenară în vi- 
ziuneh de mare amploare șl 
profunzime a șefului sta
tului român asupra pro
blemelor vitale ale dezvol
tării multilaterale a Româ
niei. Preocuparea pentru 
continua dezvoltare a cerce
tării științifice și tehnologi
ce este întemeiată pe ana
liza cerințelor obiective de 
progres rapid al societății, 
fiind puternic legată de tra
dițiile gindirii științifice ro
mânești, de realitățile țării 
șl ținînd, totodată, seama 
de cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii contem
porane, de tendințele știin
ței mondiale. Această con
cepție are ca principale tră
sături orientarea cercetării 
științifice spre problemele 
de prim ordin ale econo
miei, legătura strînsă cu 
practica. v.alorificarea cit 
mai rapidă în producție a 
cuceririlor științifice, inte
grarea cercetării cu învăță- 
mintul și producția, respon
sabilitățile omului de știin
ță față de societate, față de 
pace.

„Acțiune politică de amplu ecou internațional”
Mijloacele de informare in masă din diferite țări ale lumii au conti

nuat să prezinte vizitele oficiale de prietenie întreprinse de tovarășul' 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în diferite 
țări asiatice, evidențiind contribuția deosebită a convorbirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și șefii de stat și de guvern ai țărilor vizitate, 
la dezvoltarea relațiilor bilaterale, precum și pozițiile exprimate față de 
marile probleme ale omenirii contemporane.

Referindu-se la vizita oficia
lă de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Republi
ca Populară Bangladesh, la convor
birile cu președintele Hussain Mo
hammad Ershad, agenția A.D.N. din 
R.D. Germană relevă că, în cadrul 
acestora, a fost exprimată îngrijo
rarea în legătură cu agravarea situa
ției internaționale, în special față de 
intensificarea cursei înarmărilor, ne
cesitatea ca popoarele să acționeze 
într-o tot mai strînsă unitate pentru 
Înfăptuirea dezarmării generale. Se 
arată, de asemenea, că au fost rele
vate importanta întăririi solidarității 
și oolaborării dintre țările in curs de 
dezvoltare în lupta pentru asigurarea 
progresului lor economic și social, a 
participării tuturor statelor industria
lizate la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Conținutul convorbirilor dintre 
președinții Republicii Socaliste Româ
nia și Republicii Populare Bangla
desh în probleme privind relațiile 
dintre cele două țări, precum și si
tuația internațională actuală, activi
tățile șefului statului român în aceas
tă țară au fost relatate de agenția 
CHINA NOUA. Aceasta a informat, 
de asemenea, despre semnarea, cu 
prilejul vizitei, a mai multor acor
duri de cooperare în diverse domenii.

în comunicatul comun dat publici
tății la încheierea vizitei președinte
lui Nicolae Ceaușescu în Bangladesh, 
s-a subliniat necesitatea ca statele

să depună eforturi pentru încheierea 
unui acord reciproc acceptabil cu 
privire la eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune de pe conti
nentul european, ca un prim pas pe 
calea eliberării continentului de toate 
armele nucleare, evidențiază agenția 
irakiană I.N.A.

în cursul convorbirilor oficia
le, președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Hussain Erhsad și-au ex
primat preocuparea in legătură cu 
continuarea războiului dintre Iran și 
Irak și au reînnoit apelul la înce
tarea imediată a ostilităților, pentru 
reglementarea justă a disputei dintre 
cele două țări, a arătat. Ia rîndul 
său, agenția kuweitiană KUNA. în 
cadrul schimbului de vederi dintre 
cei doi șefi de stat asupra relațiilor 
bilaterale și a unor probleme regio
nale și internaționale, arată agenția, 
a fost subliniată .necesitatea soluțio
nării conflictului din Orientul Mij
lociu, a instaurării- linei păci trainice 
și juste în această regiune, care să 
pornească de la retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate, 
de la recunoașterea drepturilor po
porului palestinian, inclusiv a drep
tului de a-și crea un stat propriu, 
independent. Cei doi președinți și-au 
exprimat îngrijorarea față de agra
varea situației internaționale, ca re
zultat al politicii de forță și de ame
nințare cu forța, de amestec în tre
burile interne ale altor state și în
deosebi al accentuării cursei înarmă

rilor, în primul rînd a celor nuclea
re. S-a subliniat, de asemenea, nece
sitatea înfăptuirii dezarmării.

Informînd despre Încheierea vizi-' 
tei oficiale de prietenie în Nepal a 
președintelui Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu., ziarul 
sovietic „PRAVDA" relatează despre 
convorbirile cu șeful statului și cu 
primul-ministru al acestei țări, în 
oadrul cărora a fost efectuat un 
schimb multilateral de păreri pri
vind probleme ale situației interna
ționale actuale. Părțile — subliniază 
ziarul — și-au exprimat serioasa în
grijorare în legătură cu continuarea 
cursei înarmărilor șl s-au pronun
țat în sprijinul creării de zone 
libere de arma nucleară în diferi
te regiuni ale lumii. .

în cursul convorbirilor președinte
lui României. Nicolae Ceaușescu, cu 
regele Nepalului și cu primul-mi
nistru — evidențiază agenția T.A.S.S. 
— a avut loc un schimb multilate
ral de păreri în probleme ale lumii 
contemporane. Părțile și-au exprimat 
profunda Îngrijorare în legătură cu 
continuarea cursei înarmărilor, s-au 
pronunțat în sprijinul ideii creării 
în diferite regiuni ale Pămîntului de 
zone libere de arma nucleară. Con
ducătorii celor două țări au subli
niat necesitatea realizării cît mal 
urgente a unu^acord privind elimi
narea rachetelor cu rază medie de 
acțiune din Europa, ca un prim pas 
pe calea eliberării tuturor continen
telor de arma nucleară.

în toastul rostit la dineul oficial 
oferit de regele Nepalului, președin
tele României, Nicolae Ceaușescu, a 
subliniat că, în actualele împrejurări 
internaționale, nu poate fi problemă 
mai importantă decit dezarmarea, 
decît înlăturarea primejdiei unui 
nou război mondial, care, în mod

ihevitabil, s-ar transforma într-o 
catastrofă nucleară ce ar cțuce la 
distrugerea vieții pe Pămint, rela
tează T.A.S.S.

Ziarul cehoslovac „RUDE PRAVO", 
după ce evidențiază că România și 
Nepalul au poziții similare în pro
bleme ce privesc coexistenta pașni
că. renunțarea la agresiune și 
neamestecul în treburile interne ale 
altor țări, scoate în evidentă apre
cierile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
că, în prezent, nu există o problemă 
mai importantă decît dezarmarea și 
înlăturarea pericolului unui război 
nuclear. S-a subliniat că România 
se pronunță pentru lichidarea în e- 
tape, pînă în anul 2000, a armelor 
nucleare, pentru reducerea substan
țială a armelor convenționale, pen
tru transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și colaborării, lipsită de 
arme nficleare si chimice, fără baze 
militare străine. Totodată, România 
sprijină crearea unor astfel de zone 
în nordul și centrul Europei și pe 
alte continente.

Ziarul japonez de limbă engleză 
„JAPAN TIMES" a publicat pe pri
ma pagină un comentariu privind 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu în 
unele țări din Asia. Intre altele, se 
informează despre sosirea înalților 
oaspeți români în Nepal, evocîndu-se 
atmosfera deosebit de cordială, prie
tenească a primirii șefului statului 
român la Katmandu.

Agenția iugoslavă TANIUG, după 
ce evidențiază că președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, a făcut vi
zite oficiale de prietenie în India, 
Bangladesh, Birmania și Nepal, 
subHniază importanța vizitelor în
treprinse, în primul rînd pentru dez
voltarea colaborării economice a 
României cu țări din această regiu

ne. Agenția iugoslavă notează, de a- 
semenea : în cadrul convorbirilor 
cu regele Birendra, președintele 
Nicolae Ceaușescu a exprimat spri
jinul României față de ideea decla
rării Nepalului drept „zonă a păcii". 
Cei doi oameni de stat s-au pronun
țat, totodată, în favoarea dezarmă
rii, pentru o colaborare economică 
internațională pe baza egalității în 
drepturi, exprimindu-ți sprijinul fată 
de toate acțiunile în direcția conso
lidării păcii.

Presa pakistaneză a acordat spa
ții ample' intîlnirii prietenești dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohammad Zia-ul Haq. 
„THE PAKISTAN TIMES" și „THE 
MUSLIM" au evidențiat aria largă 
a problemelor internaționale aborda
te în cadrul convorbirilor, precum și 
aspectele relațiilor bilaterale exami
nate în vederea creșterii schimburi
lor comerciale și a cooperării eco
nomice bilaterale. Ziarul prezintă, de 
asemenea, primirea deosebit de 
caldă făcută distinșilor oaspeți ro
mâni.

Conținutul convorbirilor, primirea 
caldă rezervată solilor poporului • ro
mân, faptul că România și Pakista
nul au poziții identice în problemele 
fundamentale ale vieții internaționa
le, și în primul rînd în cele ale 
dezarmării nucleare, ale soluționării 
pe cale pașnică a stărilor conflictu
ale, ale lichidării subdezvoltării și 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale au' fost puse în evi
dență și de cotidiane ca „DAWN" 
din Karachi, „THE NATION" din 
Lahore, „THE FRONTIER POST", 
din Peshawar, „JANG", „NAWAI- 
WAQT" și „DAILY IMROZE" — de 
limbă urdu, de agenția pakistaneză 
de presă A.P.P.

(Agerpres)

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan, 
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporului român, precum 
și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul pakistanez 
prieten.

Exprim convingerea că, în spiritul Înțelegerilor convenite cu prilejul !n- 
tîlnirilor noastre, inclusiv al recentei întîlniri, raporturile de prietenie și cola
borare fructuoasă dintre țările noastre, se vor dezvolta tot mai puternic, în 
interesul popoarelor român și pakistanez, al cauzei păcii și înțelegerii inter
naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Islamice Pakistan, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat primului- 
ministru al Republicii Islamice Pa

La 23 martie, poporul pakistanez 
sărbătorește împlinirea a 31 de ani 
de la memorabilul act al proclamă
rii Republicii Islamice Pakistan. 
Survenit la aproape un deoeniu 
după cucerirea independenței, eve
nimentul din primăvara anului 1956 
a marcat un important pas înainte 
pe calea înfăptuirii aspirațiilor le
gitime ale poporului pakistanez de 
a fi pe deplin stăpin pe destinele 
sale, de a-și făuri o viață nouă, li
beră și prosperă. Proclamarea re
publicii a deschis totodată calea 
unor ample transformări economi- 
co-sociale, a căror ilustrare »o con
stituie înfățișarea de azi a Pakis
tanului. Dacă în 1947, anul indepen
denței, industria pakistaneză era ca 
și inexistentă, în prezent țara dis
pune. de o industrie proprie diver
sificată, capabilă să realizeze o 
largă gamă de produse, ca utilaje 
chimice, tractoare, autoturisme, 
nave, echipament rulant, îngrășă
minte etc. De-a lungul fluviului In
dus și al afluenților săi, s-au înălțat 

• hidrocentrale și s-au creat noi sis
teme de irigații, care fac posibilă 
practicarea agriculturii pe circa un 
sfert din suprafața țării. Numeroa
se localități au cunoscut o puter
nică înflorire. Dintre acestea, cea 
mai mare expansiune a înregistrat 
orașul Karachi.

Cunoscutul port de pe țărmul 
Golfului Oman, care acum patru 
decenii avea doar 300 000 de locui
tori și dispunea de o viață econo
mică destul de redusă, se înfățișea
ză în prezent ca o mare metropo
lă cu peste 4 milioane de locuitori. 
Un păienjeniș de străzi drepte, 
mărginite în zona centrală de clă
dirile impozante ale marilor hote
luri, bănci și sedii administrative.

kistan, Mohammad Khan Junejo, 
o telegramă de felicitare, In care 
sînt exprimate urări de sănătate și 
succese în activitatea pe care o des
fășoară.

o străbat de la un capăt Ia altul. 
La periferiile sale și-au făcut apa
riția numeroase obiective industria
le, ca de exemplu marea rafinărie 
realizată în cooperare cu România, 
care reprezintă o mîndrie a Pakis
tanului.

Zilele acestea, frumosul oraș a 
fost terenul unei importante mani
festări în cronica relațiilor tradi
ționale de prietenie și colaborare 
româno-pakistaneze. La incheierea 
recentelor vizite întreprinse într-o 
serie de țări ale Asiei, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au avut la 
Karachi o întilnire cu președintele 
Pakistanului, generalul Mohammad 
Zia-ul Haq. Desfășurîndu-se sub 
semnul stimei și înțelegerii reci
proce, care caracterizează relațiile 
dintre cele două țări, întîlnirea a 
evidențiat cu pregnanță bunele ra
porturi existente între România și 
Pakistan, dorința lor de a da un 
conținut tot mai bogat conlucrării 
rodnice româno-pakistaneze, atît 
pe plan bilateral, cît și în sfera vie
ții internaționale. In cursul convor
birilor s-a căzut de acord ca Româ
nia și Pakistanul să extindă în 
continuare colaborarea și coopera
rea în domeniul economic, tehni- 
co-științific, cultural, al învățămîn- 
tului, precum și în alte domenii de 
interes comun.'

Aceste rezultate rodnice, salutate 
cu' satisfacție de opinia publică din 
cele două țări, confirmă incă o dată 
că extinderea și diversificarea cola
borării româno-pakistaneze cores
pund pe deplin intereselor po
poarelor român șl pakistanez, con
stituind, totodată. 0 contribuție de 
seamă la cauza păcii, progresului șl 
înțelegerii internaționale.

In pregătirea sesiunii U.N.C.T.A.D.
Reuniunea ministerială a grupului latino-american din cadrul 

„Grupului celor 77”
SAN JOSE 21 (Agerpres). — In 

capitala statului Costa Rica s-au În
cheiat lucrările reuniunii ministeria
le a grupului' latino-american din 
cadrul „Grupului celor 77“ în vede
rea pregătirii sesiunii a Vil-a a Con
ferinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), 
care va avea loc la Geneva, în iulie 
a.c. La lucrări a luat parte o delega
ție din România. Reuniunea a adop
tat Comunicatul de Ia San Jose, in 
care se reafirmă sprijinul pentru 
U.N.C.T.A.D. ca fotum de negociere 
în vederea soluționării problemelor 
grave cu care se confruntă economia 
mondială. Se subliniază că 
U.N.C.T.A.D. VII oferă un prilej a- 
decvat pentru convenirea unei acți

uni internaționale vlzînd depășirea 
dezechilibrelor din relațiile economi
ce dintre state, reglementarea pro
blemei datoriilor externe ale țărilor 
în curs de dezvoltare, îmbunătățirea 
accesului acestor țări la piețele țări
lor . dezvoltate și stabilizarea prețuri
lor produselor de bază.

în document se relevă imperativul 
eliminării folosirii măsurilor econo
mice ca mijloc de exercitare de pre
siuni politice împotriva țărilor în 
curs de dezvoltare. Totodată, se re
iterează faptul că unitatea „Grupu
lui celor 77“ constituie o condiție ne
cesară pentru atingerea obiectivelor 
țărilor în curs de dezvoltare și se 
exprimă hotărîrea de a se întări 
această unitate.

GENTIILE DE PRESA 
pe scurt

LA 21 MARTIE, ora 05,52, care 
marchează echinocțlul de primăva
ră, in apropierea sediului din Neta 
York al Națiunilor Unite a răsu
nat „Clopotul păcii". Intr-o decla
rație dată publicității cu acest pri
lej de U.N.E.S.C.O. se subliniază 
că ceremonia menționată a avut 
menirea de a aminti populației în
tregului Pămint necesitatea de a 
asigura pacea și de a salvgarda re
sursele planetei.

DECLARAȚIE. Luînd cuvîntul în 
Bundestag Ia încheierea dezbateri
lor pe marginea declarației guver
namentale de politică generală, 
ministrul de externe al R.F. Ger
mania. Hans-Dietrich Genscher, a 
subliniat necesitatea 
cooperării cu statele 
ropei. El a adăugat 
vest-german dorește 
discuții cu toate statele 
ale Tratatului de la Varșovia, in 
primul rînd cu R.D. Germană, pri
vind politica in domeniul dezarmă
rii și controlului armamentelor — 
informează agenția A.D.N.

NUMIRE. După cum informează 
agenția C.T.K., Prezidiul Consiliu
lui Național Ceh l-a numit pe La
dislav Adamec în funcția de pre
ședinte al guvernului in locifl lui 
Jozef Kordak, eliberindu-1 din func
ție la cererea sa. Zdenek Gorcik a 
fost desemnat vicepreședinte al 
guvernului — precizează agenția 
citată.

intensificării 
Estul Eu- 
guvernul 
angajeze 
membre

din 
că 
să

PLENARA. La Atena s-au des
fășurat lucrările Plenarei C.C. al 
P.C. din Grecia, în cadrul căreia 
au fost examinate pregătirile pen
tru cel de-al XII-lea Congres 
al partidului, transmite agenția 
T.A.S.S. S-a stabilit ca viitorul 
congres să aibă Ioc în intervalul 
12—16 mai anul curent.

I GUVERNUL BRITANIC nu In-
I tenționează să semneze Tratatul
1 de la Rarotonga, a anunțat, la Lon

dra, Timothy Renton, ministru de 
|^stat la Ministerul de Externe al

‘ Marii Britanii. Tratatul de la Raro
tonga, încheiat in august 1985, pre
vede proclamarea acestei regiuni 
zonă liberă de arme nucleare. Pînă 
în- prezent, U.R.S.S. și China 's-au 
declarat gata să semneze Tratatul 
de la Rarotonga, dar celelalte pu
teri nucleare — Statele Unite, Ma
rea Britanie și Franța — s-au pro
nunțat impotrivă.

PROFUNDA dezamăgire în 
AUSTRALIA. Ministrul de exter
ne al Australiei, William Hayden, 
a declarat că guvernul țării sale 
este profund dezamăgit de decizia 
Marii Britanii de a nu semna pro
tocoalele Tratatului de la Raro
tonga privind denuclearizarea Pa
cificului de sud. Hotărîrea nu â 
ținut în suficientă măsură seama 
de aspirațiile statelor din aceasta 
zonă, a relevat ministrul australian.

I
I

I

RED.UCERE. Comitetul pentru 
probleme bugetare al Camerei Re
prezentanților a aprobat o sumă cu 
23 de miliarde dolari mai mică de
cît cea solicitată de Administrația 
S.U.A. pentru a fi destinată secto
rului militar, anunță agenția E.F.U. , 
Din cei 288 miliarde de dolari, cît 
reprezintă noul buget al apărării, 
282,6 # miliarde vor fi vărsați în 
cursul anului fiscal care începe la 
1 aprilie, iar restul în 
lor următori.

ACORD. Guvernele 
japonez au realizat un 
pra reeșalonării unei părți din da
toria iugoslavă scadentă, sau care 
urmează să ajungă la scadență, 
în perioada 16 mai 1985 — 15 mai 
1987, transmite agenția Taniug. 
Datoria reeșalonată se cifrează la 
4,786 miliarde yeni.

cursul ani-

iugoslav șl 
acord asu-

ATENTAT. Generalul de armată I 
Licio Girogieri, din cadrul forțelor I 
aeriene, a fost asasinat, a anunțat 
Ministerul italian al Apărării. I 
Atentatul a fost revendicat de una • 
din ramurile organizației teroriști*  
„Brigăzile roșii".
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