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Puternică expresie a tradiționalelor legături de prietenie 

și conlucrare dintre partidele și popoarele noastre, a 

hotărîrii comune de extindere și adincire a colaborării 

rodnice, reciproc avantajoase, în interesul progresului 

economico - social al ambelor țări, al păcii, destinderii 

și înțelegerii internaționale, ieri a avut locMAREA ADUNARE POPULARĂ CONSACRATĂ PRIETENIEI ROMÂNO-SOVIETICE
Cu prilejul vizitei oficiale de 

prietenie pe care, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, o 
Întreprinde în tara noastră to
varășul Mihail Gorbaciov. secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, marți după- 
amiază a avut loc, la Sala Pa
latului Republicii. adunarea 
populară consacrată prieteniei 
româno-sovietice.

La intrarea in sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întim- 
pinati cu multă însuflețire de 
miile de participanti la adunare. 
Cei prezenți au făcut, de ase
menea, o primire călduroasă to
varășului Mihail Gorbaciov, to
varășei Raisa Gorbaciova,

S-a scandat îndelung 
„Ceaușescu — Gorbaciov !“, s-a 
aclamat cu putere pentru priete
nia tradițională și colaborarea 
rodnică dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

La adunare au participat 
membri si membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. secretari ai Co
mitetului Central al partidului, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului. conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești, oameni ai muncii din 
Capitală.(Continuare în pag. a IV-a)

Astăzi, in jurul orei 14,15, 
posturile noastre de radio 
și televiziune vor transmite 
direct ceremonia plecării 
tovarășului Mihail Serghee- 
vici Gorbaciov, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist cl Uniunii Sovietice, 
care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a efectuat o vi
zită oficială de prietenie în 
țara noastră.

cuvIntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
MIHAIL GORBACIOV

Stimate tovarășe Gorbaciov, 
Dragi tovarăși și prieteni,De la tribuna marii adunări populare a oamenilor muncii din capitala României socialiste, adresez, în numele conducerii noastre de partid și de stat, al întregului popor, precum și al meu personal, un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări tovarășului Mihail Gorbaciov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii. Sovietice, precum și celorlalți oaspeți sovietici care ne vizitează țara in aceste zile. (Aplauze și uralc puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — Gorbaciov !“).Totodată, folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, participanților la adunare, precum și tuturor oamenilor muncii din Capitală, întregului nostru popor, un salut călduros, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de succese tot mai mari în întreaga activitate. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — Gorbaciov !“).Vizita pe care tovarășul Gorba- •ciov o face în Republica Socialistă România constituie o expresie a relațiilor tradiționale, de prietenie și colaborare, ce s-au statornicit între țările, partidele și popoarele noastre și care, în anii socialismului, au cunoscut o dezvoltare continuă, în toate domeniile de activitate. La baza acestor relații am așezat ferm principiile nobile ale socialismului, ale deplinei egalități în drepturi, . respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești.Un rol deosebit de important în dezvoltarea generală a relațiilor româno-sovietice l-au avut vizitele reciproce, convorbirile și înțelegerile la cel mai înalt nivel, care, de fiecare dată, au dat noi și puternice impulsuri colaborării și conlucrării noastre pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii de activitate. Și de această dată, în cadrul vi

zitei, al convorbirilor pe care le-am avut cu tovarășul Gorbaciov am ajuns la o serie de înțelegeri bune, care asigură o bază trainică și dau o largă perspectivă colaborării și conlucrării dintre țările și popoarele noastre, pe plan politic, economic, tehnico-științific. cultural și în alte domenii de interes comun. (Aplauze puternice, prelungite).Constatînd că, în decursul anilor, "s-a ajuns la o anumită răminere în urmă în ce privește dezvoltarea relațiilor economice, am discutat să acționăm în așa fel incit să lichidăm această situație într-un timp cît mai scurt și să asigurăm în perioada următoare o puternică dezvoltare a colaborării, cooperării și specializării în producție, a schimburilor economice dintre țările noastre.Am stabilit să luăm toate măsurile pentru a asigura realizarea în cele mai bune condiții a Programului de lungă durată privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice dintre Republica Socialistă România și Uniu- ndh Sovietică pînă în anul 2000, a- preciind că prevederile și obiectivele stabilite în acest program deschid ample perspective pentru extinderea și diversificarea relațiilor economice și tehnico-științifice, corespunzător posibilităților sporite de care dispun economiile naționale ale țărilor noastre. Ne-am înțeles, de asemenea, să întărim colaborarea româno-sovietică în cadrul C.A.E.R., în înfăptuirea programelor convenite în scopul soluționării, prin eforturi comune, a unor importante probleme ale dezvoltării economice a țărilor noastre, a tuturor statelor membre ale C.A.E.R. Considerăm că a- ceasta corespunde pe deplin intereselor popoarelor noastre, năzuințelor lor de a-și făuri o viață de bunăstare și fericire, cauzei socialismului și comunismului, realizării unei lumi a păcii și colaborării. (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“).

Stimați tovarăși,Comuniștii, întregul nostru popor dau o înaltă apreciere realizărilor obținute de oamenii sovietici în cei 70 de ani care au trecut de la victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, în îndeplinirea hotărîrilor istorice adoptate de cel de-al XXVII-lea Congres al Partidului Comunist al . Uniunii Sovietice. Urmărim cu interes eforturile și preocupările oamenilor sovietici, ale Partidului Comunist al Uniunii Sovietice îndreptate spre reorganizarea societății, dezvoltarea democrației socialiste, a tuturor laturilor vieții economice și-sociale. «Urăfei, 'din . .taaiă. inima, popoarelor sovietice ca, sub conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, să dobîn- dească noi și tot mai importante realizări în munca și lupta pentru edificarea societății socialiste dezvoltate și a comunismului pe pă- mîntul patriei lor, pentru creșterea continuă a forței economice și sociale a țării, precum și în lupta pentru pace și colaborare internațională. (Aplauze și urale îndelungate; se scandează puternic : „Ceaușescu — Gorbaciov !“).
Dragi tovarăși,în anii construcției socialiste și România a obținut — sub conducerea Partidului Comunist Român — realizări importante în dezvoltarea sa economică și socială, transformîndu-se, dintr-o țară slab dezvoltată, într-o țară industrial- agrară în plin progres. Toate aceste realizări, adîncile transformări revoluționare petrecute în această perioadă demonstrează, cu puterea faptelor de necontestat, ce poate realiza un popor atunci cînd devine cu adevărat stăpîn pe destinele sale și își făurește, în mod conștient, acționînd într-o strînsă unitate, viitorul său liber și independent, de bunăstare și fericire ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.(Continuare in pag. a IlI-a)

Stimate tovarășe Ceaușescu, 
Dragi tovarăși, prieteni,Luînd cuvîntul în fața dumneavoastră, doresc, înainte de toate, să transmit comuniștilor români, întregului popor român un fierbinte salut frățesc din partea comuniștilor sovietici, a oamenilor sovietici. (Aplauze prelungite, urale ; se scandează „Ceaușescu — Gorbaciov !“).De la această tribună s-au spus cuvinte frumoase despre importanța prieteniei sovieto-române, a fost exprimată năzuința de a dezvolta și întări colaborarea dintre partidele ș^i țărije noastre. Aceasta concordă'pe deplin și cu intențiile noastre, cu dorințele noastre. (Aplauze puternice).Considerăm România socialistă un stat apropiat Uniunii Sovietice prin natura sa de clasă, unul din aliații și tovarășii noștri de luptă pentru cauza comună. Și sîntem ferm hotărîți să facem totul pentru ca, în toate sferele vieții sociale, cooperarea noastră să devină și mai puternică, și mai rodnică.Cred că sinteți de acord că dispunem de tot ce e necesar pentru aceasta.Sîntem vecini, și istoria relațiilor noastre reciproce conține multe pagini frumoase. Ne-a apropiat lupta comună împotriva fascismului în etapa finală a celui de-al doilea război mondial. Legături deosebit de trainice au început să se stabilească între Uniunea Sovietică și România în anii postbelici.Atît pentru noi, cît și pentru dumneavoastră, aceasta n-a fost o perioadă simplă. Uniunea Sovietică a trebuit să-și mobilizeze toate forțele pentru a-și reveni, într-un termen scurt, de pe urma rănilor cauzate de invazia fascistă. România, ca și majoritatea celorlalte tinere state de democrație populară, trebuia să-și transforme economia și structura socială semifeudală, să lichideze rămînerea în urmă, să creeze baza pentru o 

dezvoltare fermă, independentă pe drumul socialismului.Aceste probleme, extrem de dificile, am fost nevoiți să le soluționăm în condițiile „războiului rece", ale presiunilor brutale, șantajului, tentativelor de amestec imperialist direct și indirect, în scopul răsturnării noii orînduiri.Scrutînd cu atenție trecutul, istoricii vor găsi, probabil, multe motive pentru a critica unele ho- tărîri sau altele. însă orientarea spre colaborare, coeziune, asistență mutuală adoptată de comuniști încă în prima etapă a statornicirii sistemului socialist mondial merită cea mai înaltă apreciere. Nu încape îndoială că fără aceasta socialismul mondial n-ar fi o formație internațională atît de puternică cum este astăzi. (Vii aplauze).Practic, fiecare an, din cele peste patru decenii scurse de atunci, este de neuitat prin manifestările concrete de solidaritate și cooperare ale statelor conduse de clasa muncitoare. de partidele comuniste. Este vorba de ajutorul acordat la crearea de giganți industriali, la asimilarea de noi producții, împărtășirea reciprocă a cunoștințelor științifice și tehnice, schimbul dezinteresat de valori culturale, sprijinirea prietenilor în momente grele din viața lor.Prietenia dintre țările noastre nu este o noțiune abstractă. Cei care o păstrează și o promovează sînt întotdeauna oameni reali. Cei care au așezat primele cărămizi la edificiul colaborării sovieto-române sînt încă în majoritate printre noi. Aș dori aiei, la miting, să mulțumesc veteranilor, să aduc din toată inima mulțumiri tuturor celor care continuă munca lor internationalists, să urez tineretului din cele două țări ale noastre să păstreze cu grijă și să sporească moștenirea primită de la generațiile vîrstnice. (Aplauze puternice, prelungite).Nu pot să nu spun că. m-au mișcat sincer bunele sentimente exprimate în timpul întîlnirilor cu oamenii muncii din București. Ele 

confirmă cît de puternice sînt rădăcinile prieteniei noastre.Atmosfera a fost caldă și prietenească și în timpul vizitei ia Uzinele „23 August". Aceasta întreprindere produce o impresie frumoasă din toate punctele de vedere : are conducători competenți, cu experiență, personal tehnico- ingineresc bine pregătit, muncitori calificați, utilaje moderne. Nu ascund că ne-a făcut plăcere să ne convingem de acest lucru, întrucît colectivul uzinei livrează și țării noastre o parte din producția ei.Dar nu este vorba numai despre aceasta. Vizitînd uzina, îți dai seama concret cum s-a transformat România în anii construirii socialismului, ce potențial de procfticție și tehnico-științific solid posedă în prezent.Este rezultatul spectaculos al muncii pline de abnegație de mulți ani a poporului dumneavoastră, mărturia inteligenței și talentului muncitorilor, țăranilor, oamenilor de știință și. cultură români, a grijii lor patriotice față de țară, a aspirației fierbinți de a o transforma într-un stat socialist înaintat. Este și o dovadă a posibilităților enorme ale orînduirii sociale socialiste.Doresc ca, în numele partidului și poporului sovietic,, să felicit frățește pe comuniști, pe oamenii muncii din România, pentru aceste minunate realizări. (Aplauze puternice și urale îndelungate; se scandează „Ceaușescu — Gorbaciov !“).înțelegem mîndria dumneavoastră pentru cele realizate, înțelegem și preocupările dumneavoastră. Știm că în fața țării stau o serie de probleme dificile, există dificultăți ce se răsfrîng asupra vieții cotidiene. Nu ne îndoim însă de faptul că comuniștii, oamenii muncii din republică vor reuși să le depășească, vor cuceri noi orizonturi în dezvoltarea și ascensiunea societății socialiste, al cărei țel fundamental este de a face viața oamenilor muncii mai bogată, mai interesantă.(Continuare în pag. a IlI-a)

in imagini - momente de la convorbirile oficiale și dinaintea începerii marii adunări populare de la Sala Palatului Republicii
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VIZITA OFICIALÂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI MIHAIL GORBACIOV
Continuarea convorbirilor oficiale
Marti, 26 mai, au continuat, la 

Palatul Consiliului de Stat, con
vorbirile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Mihail Gorbaciov, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Noua rundă de convorbiri a fost 
consacrată examinării unor aspecte 
importante ale vieții internaționale, 
ale mișcării comuniste și muncito
rești, O atenție deosebită a fost

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘUL MIHAIL GORBACIOV 

întîmpinați cu alese sentimente de dragoste, 
prețuire și respect de oamenii muncii 

de la întreprinderea „23 August" din Capitală
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. și tovarășul 
Mihail Gorbaciov. secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, au 
vizitat, marți dimineața, întreprin
derea „23 August" din Capitală.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Mihail Gorbaciov au fost intimpinați 
Ia sosire cu multă căldură de mii 
de oameni ai muncii de la marea 
întreprindere bucureșteană. care au 
aplaudat cu entuziasm pe cei doi 
conducători, au aclamat pentru prie
tenia și colaborarea dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Cei prezenți au scandat cu însu
flețire „Ceaușescu — Gorbaciov !“, 
precum și urări privind întărirea 
conlucrării rodnice dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre România și U.R.S.S, 

O formațiune alcătuită din mem
bri ai gărzilor patriotice a prezentat 
onorul.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Mihail Gorbaciov au fost salutați cu 
deosebită stimă de tovarășii Con
stantin Olteanu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei. Mihai 
Moraru, ministrul industriei de uti
laj greu, de reprezentanți ai condu
cerii centralei industriale de profil 
și ai consiliului oamenilor muncii al 
întreprinderii.

Tineri șl tinere au oferit distinși
lor oaspeți frumoase buchete de 
flori.

Vizita în secțiile de producție a 
fost precedată de întilnirea tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și Mihail 
Gorbaciov cu membrii consiliului 
oamenilor muncii al întreprinderii. 
Adresind în numele colectivului 
cele mai calde mulțumiri pentru vi
zită, președintele consiliului oame
nilor muncii. Petre Răducanu, a 
subliniat că aceasta reprezintă un 
prilej de a evidenția bunele rapor
turi româno-sovietice, la a căror 
continuă dezvoltare dialogul la cel 
mai înalt nivel are o contribuție 
hotărî toare.

în cadrul întilnirii au fost înfăți
șate pe larg date referitoare la dez
voltarea întreprinderii, reliefindu-se 
saltul calitativ înregistrat în întreaga 
activitate de dezvoltare și moderni
zare a acesteia în perioada de după 
Congresul al IX-lea al P.C.R., puter
nicul colectiv bucureștean beneficiind 
nemijlocit de orientările și indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. care 
participă la adunări generale ale oa
menilor muncii, se întîlnește frecvent 
cu colectivul de muncitori și specia
liști.

Tovarășul Alexandru Roșu, directo
rul întreprinderii, prim-vicepreședin- 
te al consiliului oamenilor muncii, 
a prezentat, pe larg structura produc
ției, principalele sectoare productive, 
subliniind preocupările existente în 
direcția modernizării fluxurilor de 
fabricație, înnoirii și îmbunătățirii 
calitative a produselor, sporirii com
petitivității lor, Îndeplinirii in cele 
mai bune condiții a sarcinilor la ex
port, creșterii eficientei întregii ac
tivități.

întilnirea a prilejuit, totodată, re
levarea rolului important al organe
lor și organizațiilor de partid, al 
consiliului oamenilor muncii, al ce
lorlalte organisme ale democrației 
noastre muncitorești revoluționare 
în mobilizarea comuniștilor, a tutu
ror oamenilor 'muncii la îndeplinirea 
indicatorilor de plan, la elaborarea 
și înfăptuirea programelor de dezvol
tare și modernizare continuă a pro
ducției. la aplicarea consecventă a 
principiilor autoconducerii muncito
rești și autogestiunii, a noului me
canism economico-financiar.

în cursul întilnirii. tovarășul 
Mihail Gorbaciov s-a interesat înde
aproape de organizarea activității în 
întreprindere, folosirea bazei teh- 
nico-materiale, perspectivele de dez
voltare a producției, performanțele 
unor produse de bază, preocupările 
pentru perfecționarea pregătirii pro
fesionale a oamenilor muncii, modul 
cum sînt rezolvate problemele so
ciale ale muncitorilor și specialiș
tilor din întreprindere.

Adresindu-se membrilor consiliu
lui oamenilor muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mihail Gorbaciov au subliniat că in 
cursul convorbirilor pe care le-au 
avut au acordat o atenție deosebită 
colaborării economice dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică, aceasta 
avind perspectiva de a se dezvolta 
și diversifica în continuare, în avan
tajul reciproc. A fost subliniată im
portanța pe care o au in înfăptuirea 
înțelegerilor la cel mai înalt nivel 
îndeplinirea de către fiecare colectiv 
în parte a sarcinilor ce îi revin în 
realizarea de produse de cea mai 
bună calitate, întărirea cooperării 
între întreprinderile ce participă la 
realizarea producției de export. în
tre colectivele muncitorești din aces
te unități.

După încheierea întilnirii, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mihail Gor
baciov au vizitat cîteva dintre cele 
mai importante sectoare productive.

în atelierul de prototipuri, unde 
a fost amenajată o cuprinzătoare 
expoziție, directorul întreprinderii 
a prezentat profilul actual și de 

acordată problemelor privind oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, în primul rînd la dezar
marea nucleară, reglementarea prin 
mijloace politice, prin tratative, a 
stărilor de încordare și conflict exis
tente în diferite regiuni ale globu
lui, întărirea securității. încrederii 
și cooperării pe continentul european 
și în întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail Gorbaciov au 
reafirmat hotărirea României și 
Uniunii Sovietice de a conlucra activ 
pe arena mondială, în cadrul O.N.U.

perspectivă al Întreprinderii, dina
mica eficienței economice, precum și 
rezultatele acțiunii de modernizare a 
fluxurilor tehnologice, de ridicare a 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor.

Produsele expuse — între care se 
remarcă intreaga familie de motoare 
aflate în fabricație, grupurile elec
trogene și de foraj, pompe de vid, 
subansamble de frină — evidențiază 
dinamismul acțiunii de asimilare a 
unor noi modele cu caracteristici 
superioare.

Preocupările pe linia îmbunătăți
rii fluxurilor de fabricație, diversi
ficării gamei sortimentale au fost 
puse în evidență și pe parcursul vi
zitării fabricii de compresoare. Re
țin atenția aici, din punctul de ve
dere ale complexității tehnice și 
performanțelor lor, noile tipuri de 
compresoare de diferite puteri, cu o 
gamă largă de utilizări in numeroase 
ramuri industriale, gazomotocom- 
presoare și compresoarele rotative, 
ce se înscriu printre cele mai re
prezentative produse ale uzinei.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Mihail Gorbaciov au vizitat în con
tinuare fabrica de motoare, unde 
le-au fost înfățișate profilul fabrica
ției, programul de dezvoltare pentru 
perioada următoare, organizarea 
principalelor fluxuri tehnologice. 
Gazdele au informat despre elabo
rarea și aplicarea, ca urmare a sar
cinii trasate de secretarul general 
al partidului nostru, a programului 
special privind diversificarea gamei 
motoarelor și ridicarea parametrilor 
lor tehnici la nivelul atins pe plan 
mondial.

Pe parcursul vizitei, oaspetele s-a 
Interesat îndeaproape de caracte
risticile produselor, de tehnologiile 
folosite și eficiența acestora.

în secția de montaj al locomotive
lor a fost prezentată diversitatea de 
tipuri și categorii de locomotive 
diesel electrice și hidraulice aflate in 
prezent in producție. S-a subliniat 
faptul că înnoirea și modernizarea 
permanentă a fabricației reprezintă 
o preocupare constantă a specialiști
lor din cercetare, proiectare și pro
ducție.

S-au vizitat turnătoriile de forită 
și oțel ale întreprinderii. înalților 
oaspeți le-au fost prezentate noile 
linii de turnare, în cadrul cărora s-a 
atins un nivel ridicat de mecanizare 
și automatizare a operațiilor.

în toate secțiile vizitate, pe între

și în alte organisme internaționale, 
de a-și aduce întreaga contribuție, 
împreună cu celelalte țări socialiste, 
cu toate popoarele lumii, la soluțio
narea constructivă a problemelor 
complexe ce confruntă omenirea, la 
promovarea fermă a politicii de 
dezarmare și pace, la instaurarea 
unui climat de destindere și largă 
colaborare, în care toate națiunile 
să-și poată îndrepta eforturile crea
toare în direcția dezvoltării libere, 
independente, pe calea progresului 
economic și social.

Secretarul general al P.C.R. și 

gul traseu, cei doi conducători de 
partid au fost intimpinați cu deose
bită .căldură, cu alese simțăminte de 
stimă și prețuire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail Gorbaciov s-au 
apropiat în repetate rînduri de gru
puri de muncitori, a.drfesîndu-le în
trebări în legătură cu activitatea, cu 
preocupările lor. In răspunsurile lor, 
oamenii muncii au evidențiat mobi
lizarea colectivelor, sub conducerea 
organizațiilor de partid, pentru în
deplinirea ritmică a planului, pentru 
continua înnoire și modernizare a 
fabricației, pentru creșterea calită
ții și competitivității produselor, 
subliniind participarea lor largă, e- 
fectivă la elaborarea și înfăptuirea 
programelor de dezvoltare a uzinei, 
eforturile depuse pentru îmbunătăți
rea condițiilor lor de muncă, de via
ță, pentru sporirea nivelului lor de 
trai.

Relevînd că a luat cunoștință cu 
Interes de preocupările colectivului 
din întreprinderea „23 August", to
varășul Mihail Gorbaciov a subli
niat că produsele realizate, cunoscu
te și apreciate și dincolo de granițe
le țării, deci și în Uniunea Sovieti
că. arată cu claritate cit de mult a 
progresat industria românească în 
anii construcției socialiste.

Apreciind felul în care comuniștii, 
ceilalți oameni ai muncii din între
prindere înțeleg importanța de a 
munci neobosit pentru ridicarea !n 
continuare a nivelului tehnic și a ca
lității producției, astfel ca aceasta să 
se compare cu cele mai bune produ
se pe plan mondial, secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S. a urat întregului 
colectiv să obțină noi și tot mai 
mari realizări, le-a urat sănătate, 
multă fericire, succes în realizarea 
planurilor și sarcinilor ce le revin.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mi
hail Gorbaciov, împreună cu persoa
nele oficiale române și sovietice, au 
vizitat cantina-restaurant a uzinei. 
Moderna clădire, care pune în evi
dență preocuparea pentru îmbunătă
țirea condițiilor de viață ale oameni
lor muncii din marea întreprindere 
bucureșteană, este in măsură să asi
gure zilnic servirea mesei de către 
7 000 de persoane. Activitatea sa este 
completată de cantinelen>restaurant. 
care funcționează pe lîngă principa
lele sectoare productive, precum și 
de o serie de bufete de incintă ce 
asigură aprovizionarea muncitorilor 

secretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
au exprimat, în același timp, hotă
rirea Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice de a acționa și in viitor 
pentru întărirea unității și a conlu
crării dintre partidele comuniste și 
muncitorești, dintre toate forțele 
revoluționare, progresiste, democra
tice, în lupta pentru triumful cauzei 
păcii și colaborării în lume.

Convorbirile au avut loc în aceeași 
atmosferă de caldă prietenie, de în
țelegere și stimă reciprocă.

cu semîpreparate și diverse alte pro
duse alimentare.

Sintetizind aprecierile făcute pe 
parcursul vizitei, secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S. a semnat în 
cartea de onoare a întreprinderii.

Ca amintire a vizitei efectuate în 
această puternică citadelă muncito
rească a Capitalei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășului 
Mihail Gorbaciov le-a fost înminat 
un album cu imagini din activitatea 
colectivului întreprinderii „23 Au
gust".

Tovarășul Mihail Gorbaciov a 
oferit în dar colectivului întreprinde
rii „23 August" un grup statuar, 
primit cu bucurie șl satisfacție de 
gazde, care au exprimat mulțumi
rile cele mai călduroase.

Ultimul punct pe traseul vizitei a 
fost Liceul industrial „23 August", 
puternică unitate de Invătămînt ce 
asigură pregătirea a peste 3 000 da 
muncitori anual.

Celor doi conducători de partid 
le-au fost înfățișate profilul liceu
lui, structura cursurilor, preocupările 
actuale și de perspectivă ale cadre
lor didactice și elevilor.

Discuția purtată aici a prilejuit, în 
același timp, prezentarea unor date 
de ansamblu referitoare la învătă- 
mintul liceal și profesional din tara 
noastră, sublinierea legăturii nemij
locite cu producția. Ministrul educa
ției și invățămintului, Ion Teoreanu, 
a relevat preocuparea liceelor noas
tre industriale de a asigura un 
număr sporit de absolvenți cu o cit 
mai bună pregătire profesională, in 
concordanță cu exigențele sporite ale 
activității în toate ramurile econo
miei naționale.

Au fost vizitate o serie de labora
toare, cabinete și ateliere-școală.

Distinșii oaspeți au apreciat preo
cupările colectivului școlii, aezulta- 
tele obținute și au adresat elevilor 
mult succes în activitatea lor.

în încheierea vizitei, miile de oa
meni ai muncii au salutat cu căldură 
pe tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Mihail Gorbaciov, cărora le-au ex
primat sentimentele lor de profund 
respect și aleasă bucurie prilejuite 
de această întilnire.

Cei prezenți au aplaudat și acla
mat îndelung, au ovaționat pentru 
dezvoltarea și întărirea în continua
re a legăturilor de strînsă prietenie 
și colaborare rodnică dintre partide
le și țările noastre, dintre poporul 
român și popoarele sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au oferit un dineu în onoarea tovarășului 

Mihail Gorbaciov și a tovarășei Raisa Gorbaciova

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, impreună cu to
varășa Elemi Ceaușescu au oferit, 
marți, un dineu in onoarea tovară
șului Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al Comitetului Central al

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășul Mihail Gorbaciov. tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa Raisa 
Gorbaciova au asistat, marți seara, 
la un spectacol de gală.

Au luat parte membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. secretari ai 
C.C. al P.C.R.. membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai unor 
organizații de masă și obștești, ge
nerali. alte persoane oficiale.

Apariția in loja oficială a 
tovarășilor Nicolae Ceaușeseti si 
Mihail Gorbaciov a fost salutată de 
cei prezenți cu îndelungi și însufleți
te aplauze. S-a scandat „Ceaușescu 
— Gorbaciov !“.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Uniunii Sovietice și Republicii 
Socialiste România.

Spectacolul a oferit o succesiune 
de momente muzicale și coregrafice 
de aleasă ținută artistică. în pro
gram s-au aflat inscrise arii din 
opere și cantate simfonice, piese co
rale și instrumentale, cintece caTne- 
rale din creația românească, rusă

TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘA RAISA GORBACIOVA
AU VIZITAT PALATUL PIONIERILOR Șl ȘOIMILOR PATRIEI

Tovarășa Elena Ceaușescu și tova
rășa Raisa Gorbaciova au fost, marți 
dimineața, oaspeți ai Palatului pio
nierilor și șoimilor patriei.

Pionieri și șoimi ai patriei au fă
cut o caldă primire, oferind frumoa
se buchete de flori. în holul princi
pal al clădirii, în semn de aleasă 
cinstire, tovarășei Elena Ceaușescu 
și tovarășei Raisa Gorbaciova le-au 
fost dăruite cravate roșii cu tricolor.

Președinta Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, tovarășa 
Poliana Cristescu, a adresat un 
călduros bun venit.

Vizita a prilejuit cunoașterea aces
tui așezămint, nouă mărturie a grijii 
partidului și statului nostru față de 
formarea celei mai tinere generații 
a țării. Au fost prezentate expoziția 
documentară de fotografii „Pionierii 
României în anii luminoși ai Epocii 
Nicolae Ceaușescu", ateliere și cabi
nete cu caracter permanent pentru 

Partidului Comunist al Uniunii So
vietice. și a tovarășei Raisa Gor
baciova.

Cei doi conducători de partid au 
■continuat și in acest cadru schimbul 
de păreri privind dezvoltarea 
raporturilor bilaterale pe diferite 
planuri, precum și in legătură cu o 

SPECTACOL DE GALĂ
și sovietică, precum și din patrimo
niul universal, piese coregrafice, 
dansuri și melodii populare. Creații 
artistice românești cu un profund 
mesaj patriotic au alternat cu fru
moase piese lirice -- aria „Pămînt 
al tării mele, plai neasemuit", din 
opera „Dragoste și jertfă" de Cornel 
Trăilescu. fragment din oratoriul 
,.Tudor Vlădimirescu" de Gheorghe 
Dumitrescu. „Partidul" de Vasile Po
po viei, „Balada" de Ciprian Porum- 
bescu, „Hora staccato" de Grigoraș 
Dinicu și Constantin Bobescu, „Dans 
rustic" de Constantin Dimitrescu. ba
letul pe muzica „Rapsodiei 1“ de 
George Enescu.

Au putut fi urmărite, de aseme
nea, aria din cantata simfonică „Pe 
cimpia Kulikovo", de Iuri Saporin, și 
cintecul „Zburați porumbei" de Du- 
naevski, interpretate în limba rusă, 
creațiile muzicale instrumentale 
„Serile Moscovei" de Soloviov Se- 
doi, „Kalinka", „Valsul florilor" din 
baletul „Spărgătorul de nuci" de 
Ceaikovski.

Spectacolul, încheiat prin In
terpretarea piesei muzicale „Tră^n 

activitatea de pregătire practică, de 
creație artistică'’ și tehnico-științifi- 
că in diferite domenii, dovezi ale 
condițiilor deosebite asigurate copii
lor pentru a se pregăti și deveni ca
dre de nădejde ale patriei.

în încheiere, membri ai formații
lor artistice ale pionierilor și șoimi
lor patriei, printr-un spectacol, au 
dat expresie sentimentelor lor de 
fierbinte recunoștință față de partid 
și țară, de conducătorul iubit, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. față de 
minunatele condiții de învățătură și 
de recreare, de formare multilaterală 
a celei mai tinere generații a Româ
niei socialiste.

Pe întregul parcurs al vizitei, to
varășa Elena Ceaușescu și tovarășa 
Raisa Gorbaciova au fost întîmpina- 
te cu multă căldură, cu sentimente 
de dragoste.

Semnind în cartea de onoare, to
varășa Raisa Gorbaciova a subliniat 

serie de probleme ale actualității 
internaționale.

Dineul și convorbirile s-au desfă
șurat în spiritul prieteniei. înțelege
rii și stimei ce caracterizează dialo
gul româno-sovietic la nivel inalt, 
al bunelor relații dintre partidele, 
tarile și popoarele noastre.

decenii de împliniri mărețe" de 
Vasile Văsilache, a fost reali
zat cu concursul orchestrei, co
rului și baletului „Operei Ro
mâne", corului Filarmonicii „Geor
ge Enescu", corului „Madrigal", An
samblului artistic al C.C, al U.T.C., 
ansamblurilor „Rapsodia Română", 
„Doina" al Armatei, „Doina Bucu- 
reștiului", „Cununa Carpaților", al 
unor cunoscuți soliști vocali și in
strumentiști. laureați ai Festivalului 
național „Cintarea României" și ai 
unor prestigioase concursuri inter
naționale.

Interpreților le-au fost oferite 
flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, a tovarășului Mihail 
Gorbaciov și tovarășei Raisa Gorba
ciova.

La sfirșitul spectacolului, care s-a 
bucurat de un deosebit succes, pio
nieri au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu, tovarășului Mihail Gor
baciov. tovarășei Raisa Gorbaciova 
frumoase buchete de flori.

(Âgerpres)

că i-a produs o mare bucurie cu
noașterea acestui edificiu, re oferă 
toate posibilitățile dezvoltării talen
telor celei mai tinere generații a 
României, și a urat copiilor un vii
tor luminos, fericit.

★
Tovarășa Raisa Gorbaciova a vizi

tat, marți la amiază, Muzeul colec
țiilor de artă, prestigios așezămint 
cultural al Capitalei.

Aici au putut fi cunoscute, alături 
de lucrările de pictură, sculptură și 
grafică, exponate din ceramică, por
țelan și sticlă, țesături, scoarțe și 
covoare, obiecte de artă decorativă 
românească și universală.

La sfirșitul vizitei, tovasășa Raisa 
Gorbaciova a semnat in cartea de 
onoare a muzeului, exprimîndu-și 
admirația față de operele de artă 
expuse.

(Âgerpres) '1 d
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NICOLAE CEAUȘESCU MIHAIL GORBACIOV(Urmare din pag. a IlI-a)în general, trebuie să spunem deschis că fără o reducere hotărîtă a cheltuielilor militare nu este posibilă realizarea programelor de dezvoltare, nici a țărilor socialiste, nici a altor țări. De aceea, dezarmarea, reducerea cheltuielilor militare constituie o necesitate obiectivă pentru asigurarea progresului economic și social al statelor noastre, al tuturor popoarelor lumii. (Aplauze și urale puternice, prelungite).în spiritul propunerilor țărilor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia, privind reducerea cu 25 la sută, pină în anul 1990, a armamentelor convenționale, este necesar să se facă totul pentru a se trece la măsuri concrete în a- ceastă privință. România a trecut, încă de anul trecut — pe baza referendumului național la care a participat, practic, întregul popor, inclusiv tinerii de la vîrsta de 14 ani — la reducerea unilaterală cu 5 la sută a armamentelor, .efectivelor și cheltuielilor militare, demon- strindu-și astfel voința de a acționa neabătut pentru dezarmare și pace. (Aplauze puternice).Ne aflăm într-o asemenea situație în- cît numai declarațiile, numai intențiile, nu sînt suficiente. Este necesar acum să se treagfl la acțiuni concrete, de la vorbe la fapte, la dezarmare, la lichidarea armelor nucleare, la reducerea cheltuielilor militare. Nu există problemă mai importantă în momentul de față decît aceea a dezarmării, a asigurării dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor la existență, la viață, la libertate și independență, la progres, bunăstare, la pace ! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Dezarmare — pace !“).Trebuie să vă spun, tovarăși, că, în discuțiile de ieri și de astăzi cu tovarășul Mihail Gorbaciov, am discutat, pe lingă problemele bilaterale, și problemele dezarmării, și am constatat, cu satisfacție, identitatea de poziții principiale, similitudinea lor, ca țările noastre, țările socialiste să acționeze în realizarea o- biectivelor de dezarmare și pace. (Aplauze prelungite).
Stimați tovarăși,Țărilor din Europa— continentul unde s-au acumulat uriașe cantități de arme, atît nucleare, cit și convenționale — le revine o mare răspundere în lupta pentru dezarmare și pace. Este necesar ca toate țările europene să-și unească eforturile și să conlucreze în modul cel mâi activ pentru dezarmare, pentru înțelegere, securitate și pace pe Pămînt.România acționează consecvent pentru dezvoltarea unei largi colaborări între țările balcanice, pentru soluționarea pe calea tratativelor a tuturor problemelor care mai există între unele dintre acestea, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a bunei vecinătăți, a păcii și conlucrării, fără arme nucleare și chimice, fără trupe și baze militare străine. Susținem crearea de asemenea zone denuclearizate în centrul și nordul Europei, precum și pe alte continente.în condițiile interdependențelor tot mai strînse ce caracterizează evoluția contemporană, este necesar să se renunțe cu desăvîrșire la forță și la amenințarea cu forța în relațiile internaționale și să se treacă la soluționarea tuturor proble
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IERI, LA SALA PALATULUI
(Urmare din pag. I)

Au luat parte persoanele oficiale 
care însoțesc pe secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. în vizita sa în 
România.

Sala Palatului avea un aspect 
sărbătoresc. Pe fundalul scenei 
se aflau portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășului 
Mihail Gorbaciov, incadrate de dra
pelele de stat ale celor două țări. 
Era înscrisă, in limbile română și 
rusă, urarea : „Să se dezvolte 
continuu relațiile tradiționale de 
prietenie trainică și colaborare mul
tilaterală dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste !“.

Au răsunat solemn acordurile im
nurilor de stat ale Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste și Republi
cii Socialiste România.

Adunarea populară consacrată 
prieteniei româno-sovietioe a fost 
deschisă de tovarășul Constantin 
Olteanu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului muni- 

melor litigioase dintre state numai și numai pe cale pașnică, prin tratative. în mod deosebit, considerăm că trebuie intensificate eforturile pentru realizarea unei păci globale, trainice și juste, în Orientul Mijlociu. Țara noastră se pronunță pentru organizarea unei conferințe internaționale în problemele Orientului Mijlociu, sub egida Organizației Națiunilor Unite, la care să participe toate părțile interesate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei, ca reprezentant legitim al poporului palestinian.Considerăm, în același timp, că trebuie să se pună capăt războiului dintre Iran și Irak și să se treacă neîntîrziat la soluționarea politică, prin tratative, a problemelor dintre aceste două țări.Ne pronunțăm, de asemenea, pentru rezolvarea pe cale politică a problemelor litigioase din Asia, Africa și din alte regiuni ale lumii. Viața arată că nu există problemă — oricît de complicată ar fl— care să nu-și poată găsi soluționarea pe calea tratativelor dacă se pornește de’ la interesele păcii și colaborării, de la respectarea dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber și independent. (Aplauze puternice, prelungite).Una din cele mai grave probleme ale zilelor noastre este menținerea și chiar agravarea stării de subdezvoltare în care se află o însemnată parte a omenirii. De aceea, este necesar să se facă totul pentru lichidarea acestei situații anacronice și pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe deplină egalitate și echitate, care să favorizeze progresul mai rapid al tuturor popoarelor, și în primul rînd al țărilor rămase în urmă, să înlesnească accesul larg al tuturor națiunilor la cuceririle științei și tehnicii moderne, să asigure stabilitatea economică mondială.Sînt multe probleme de soluționat în lumea de astăzi — și la rezolvarea lor trebuie să participe, în condiții de deplină egalitate, toate statele, fără deosebire de mărime sau de orînduire socială. Un rol deosebit trebuie să-1 aibă— alături de marile puteri — țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare,, țările nealiniate, care sînt direct interesate într-o politică de colaborare, independență și pace și pot aduce o contribuție importantă la desfășurarea pozitivă a întregii vieți internaționale.Apreciem, în același timp, că trebuie să crească rolul Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale în rezolvarea problemelor grave din viața mondială, în democratizarea relațiilor dintre state, în promovarea politicii de colaborare, destindere și pace.De la această înaltă tribună, doresc să subliniez, cu multă satisfacție, încă o dată, colaborarea activă dintre România și Uniunea Sovietică în cadrul Organizației Națiunilor Unite și, în general, pe arena mondială, în lupta pentru dezarmare, pentru securitate, colaborare și pace în lume. Consider că interesele păcii, ale popoarelor noastre impun să întărim această colaborare între partidele și țările noastre, cu toate țările socialiste, cu toate forțele care se pronunță pentru pace. (Aplauze puternice, prelungite).Partidul Comunist Român va dezvolta larg relațiile sale cu celelalte partide comuniste și muncitorești și va desfășura și în viitor o largă activitate pentru întărirea colaborării și solidarității parti

cipal București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei, care a spus :

„In numele participanților la. adu
nare, al comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din Capitală, salu
tăm cu satisfacție și multă căldură 
pe tovarășul Mihail Gorbaciov, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, pe tovarășa Raisa 
Gorbaciova.

Adresăm, totodată, un călduros 
salut celorlalți oaspeți din Uniunea 
Sovietică.

Salutăm cu nemărginită bpcurie, 
dragoste și profundă recunoștință 
pe cel mai iubit fiu al poporului 
nostru, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Salutăm, cu profund respect, pre
zența tovarășei Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C.' al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului.

Adresăm, de asemenea, un cald 
salut celorlalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului nostru 
care participă la adunarea de astăzi.

Eveniment de o deosebită insem- 

delor comuniste și muncitorești, pe baza deplinei egalități, a respectării independenței fiecărui partid, a dreptului de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, potrivit condițiilor concrete din țara în care își desfășoară activitatea.Acționăm, totodată, pentru dezvoltarea colaborării cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu partidele și forțele democratice, progresiste și antiimperia- liste de pretutindeni.Sîntem convinși că, prin lupta unită a popoarelor, a forțelor progresiste, înaintate din întreaga lume, se poate pune capăt politicii spre catastrofa nucleară, se poate asigura omenirii un viilor pașnic, fericit, se poate clădi pe planeta noastră o lume mai dreaptă și mai bună, o lume a colaborării, înțelegerii și păcii. (Aplauze puternice, prelungite; se scandează „Ceaușescu — Gorbaciov!“, „Ceaușescu — pace !“).In încheiere, doresc să exprim, încă o dată, convingerea că vizita tovarășului Mihail Gorbaciov în țara noastră va reprezenta un nou moment important în întărirea prieteniei și colaborării între partidele și popoarele noastre, în interesul ambelor țări, al cauzei socialismului, progresului și păcii în întreaga lume. (Aplauze puternice ; urale ; se scandează „Ceaușescu — Gorbaciov !“).Vă rog, dragă tovarășe Mihail Gorbaciov, să duceți cu dumneavoastră sentimentele de caldă prietenie și solidaritate pe care comuniștii, întregul popor — așa cum, cred, că ați putut constata în aceste zile — le nutresc față de comuniștii și popoarele Uniunii Sovietice, precum și urarea noastră de a obține noi și tot mai mari victorii în înfăptuirea importantelor hotărîri adoptate de cel de-al XXVII-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, în întreaga activitate de construcție socialistă șl comunistă, în lupta pentru dezarmare, securitate și pace pe planeta noastră ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu — Gorbaciov !“).— Trăiască prietenia și colaborarea frățească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, dintre poporul român și popoarele sovietice ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — Gorbaciov !“.— Să se întărească necontenit unitatea și conlucrarea țărilor socialiste, a forțelor revoluționare, democratice și progresiste din întreaga lume ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — Gorbaciov !“).— Să se dezvolte prietenia și colaborarea Intre toate națiunile și popoarele planetei noastre 1 (Aplauze și urale puternice, prelungite).— Să se înfăptuiască dezarmarea, să triumfe pacea și colaborarea între toate popoarele lumii 1 (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — Gorbaciov!“. Toți cei prezenți in sală se ridică in picioare și ovaționează îndelung pentru prietenia și colaborarea dintre Partidul Comunist llomân și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, dintre poporul român și popoarele sovietice).

nătate, ce va rămîne Înscris ca un 
nou și important moment în croni
ca bunelor relații de prietenie și co
laborare dintre România și Uniu
nea Sovietică, noua intîlnire 
la cel mai înalt nivel, convorbi
rile desfășurate Intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihail 
Gorbaciov in timpul actualei vizite 
de prietenie a distinșilor soli ai po
poarelor sovietice constituie o stră
lucită afirmare a hotăririi partidelor 
și țărilor noastre de a amplifica 
necontenit colaborarea pe multiple 
planuri în construirea socialismului 
și comunismului, de a-și spori per
manent contribliția la cauza păcii și 
progresului in întreaga lume“.

în ovațiile și uralele celor 
prezenți, au luat cuvintul, în 
cadrul adunării, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului' Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. și tovarășul 
MIHAIL GORBACIOV, seefetar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice.

Cuvîntările rostite de cei doi 
conducători de partid au fost urmă

(Urmare din pag. a III-a)noi aceasta este o problemă importantă. Se știe ce importanță acorda V. I. Lenin tuturor aspectelor relațiilor naționale, cerînd să se dea dovadă de finețe și o atenție deosebită în rezolvarea acestor probleme. Cred că preceptele leniniste în această privință își păstrează caracterul actual și astăzi. Noi le vom urma.Acesta este, pe scurt, conținutul activității pe care am inceput-o. Ne dăm seama și ,o spunem deschis că ne aflăm abia la începutul procesului de restructurare, desfășurat din inițiativa și sub conducerea partidului. Viața ne-a învățat să apreciem lucid situația, ne-a creat ■ un fel de imunitate față de exaltări de pe urma succeselor. Ne așteaptă o muncă amplă și complexă. însă partidul comuniștilor sovietici nu se va abate de la această cale. Ne-o cere înaltul simț de răspundere față de propriul nostru popor, pentru destinele socialismului.Tovarăși 1 Desfășurînd procesul de restructurare, P.C.U.S. pornește, firește, de la condițiile concrete ale Uniunii Sovietice, de la modul în care înțelegem noi teoria socialismului ; acesta ține seamă de necesitățile și voința poporului sovietic. Totodată, studiem cu deosebit interes experiența prietenilor, căutările lor în domeniul teoriei și practicii construcției socialiste, ne străduim să folosim larg tot ce corespunde condițiilor noastre. La rîndul nostru, sîntem bucuroși cînd țările frățești găsesc ceva util pentru ele în activitatea creatoare care se desfășoară la noi în țară.Cred că așa șl numai așa pot și trebuie să se dezvolte astăzi relațiile dintre statele socialiste : independență deplină în stabilirea liniei lor politice și răspundere colectivă pentru destinele socialismului mondial, un schimb larg, reciproc avantajos de experiență, colaborare tovărășească pe baza egalității în drepturi.Trebuie să spun că, trecînd la restructurarea radicală a societății noastre, n-am scăpat pentru nici o clipă din vedere această latură a problemei. Comuniștii sovietici, oamenii sovietici — și să nu credeți că mă laud — sînt astfel educați îneît pentru noi interesele noastre sovietice au fost și sînt întotdeauna legate inseparabil de interesele comunității, ale sistemului socialist mondial, ale mișcării muncitorești internaționale, iar dacă privim mai larg — ele sînt legate inseparabil și de prosperitatea și progresul întregii omeniri.Dacă de la aceste principii politice majore trecem la acțiunile practice este clar că accelerarea dezvoltării Uniunii Sovietice va exercita o influență favorabilă asupra colaborării noastre- cu țările socialiste și, prin urmare, asupra condițiilor dezvoltării lor. Marx spunea că, în cadrul sistemului capitalist, cîștigul unui stat înseamnă o pierdere pentru alt stat. în cadrul socialismului se afirmă o situație diametral opusă, în care cîștigul unui stat devine un cîștig al tuturor.Aici se pune problema — ce poate face fiecare dintre noi pentru binele general. Există însă și o altă sarcină nu mai puțin importantă : ce putem face împreună, în cadrul colaborării internaționale, care capătă o însemnătate tot mai rtiare pentru fiecare țară frățească ? Acum o parte tot mai mare a produsului

rite cu deosebit interes, fiind subli
niate, in repetate rinduri, cu vii și 
puternice aplauze.

Participanții au scandat minute In 
șir „Ceaușescu — Gorbaciov!'1, reafir- 
mind satisfacția tuturor cetățenilor 
patriei față de noul dialog româno- 
sovletic la nivel înalt, moment de 
seamă in dezvoltarea bunelor rela
ții, cu vechi și bogate tradiții, din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail Gorbaciov au. salu
tat cu miinile strins unite pe cei 
prezenți la adunare, au răspuns cu 
prietenie manifestărilor lor pline de 
căldură.

Prin întreaga ei desfășurare, adu
narea populară, transmisă direct de 
posturile noastre de radio și televi
ziune, a dat o vibrantă expresie 
prieteniei tradiționale româno-sovie- 
tice. hotărîrii țărilor și popoarelor 
noastre de a conlucra tot mai activ, 
atit pe plăn bilateral, cit și pe arena 
mondială, de a edifica socialismul și 
comunismul, de a trăi intr-o lume 
mai bună și mai dreaptă, fără arme 
și fără războaie, o lume a păcii, în
țelegerii și colaborării.- 

social se realizează pe baza cooperării și este destinată comerțului exterior. A- ceastă tendință este progresistă. Antre- nindu-se în diviziunea socialistă și internațională a muncii, țările dobîndesc posibilitatea de a-și completa reciproc potențialele lor de producție, de a se îmbogăți cu experiența tehnico-științifică colectivă, de a-și ridica pe această bază nivelul dezvoltării lor.In acest context are o importanță principială faptul că în urma înțelegerilor convenite la întîlnirea de lucru a conducătorilor partidelor frățești din anul trecut s-a adoptat linia de intensificare pe toate căile a procesului de integrare, de aplicare în cadrul colaborării a unor metode preponderent economice, de stabilire a unor legături directe în producție, creare de întreprinderi și centrale științifice și de producție comune. S-a recunoscut oportună îmbunătățirea serioasă a activității Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. Această organizație a servit bine țărilor noastre și, așa cum se spune, merită toată lauda și întreaga stimă. Insă vremurile noi reclamă metode noi de activitate comună, forme moderne de conducere a acesteia, a căror aplicare va permite ridicarea considerabilă a nivelului de conlucrare economică, creșterea randamentului ei pentru fiecare țară participantă.Punînd în fața procesului de integrare un cerc larg de probleme, partidele frățești pun accentul principal pe accelerarea progresului tehnico-științific. Microelectronica, biotehnologia și alte ramuri avansate ale științelor reprezintă cheia soluționării celor mai importante probleme economice și sociale care stau în fața țărilor socialiste, cheia consolidării pozițiilor lor internaționale, a creșterii contribuției lor la dezvoltarea civilizației mondiale.Se știe că țările C.A.E.R. au adoptat programul complex al progresului -teh- nico-științific pînă în anul 2000. înfăptuirea lui a început ; însă, sincer vorbind, această activitate se desfășoară deocamdată insuficient de energic. După părerea noastră, există atît posibilitatea, cît și necesitatea de a se accelera acest proces excepțional de important.Ieri și astăzi am discutat toate aceste probleme cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și am ajuns la concluzia comună că adîncirea și lărgirea cooperării în producție, îndeosebi a noilor forme de colaborare, ar fi în avantajul ambelor noastre țări. Avem toate posibilitățile pentru mersul înainte accelerat în sfera legăturilor tehnico-științifice. Savanții, specialiștii români ar putea participa mai larg la cercetările fundamentale și aplicative ce se desfășoară la noi pe o. scară vastă. Se poate extinde trimiterea de studenți la instituțiile de învățămînt superior din cealaltă țară, creîndu-se în felul acesta cadre de specialiști pentru viitoarea conlucrare dintre știința și industria noastră.Sînt convins că mutațiile calitative în domeniul colaborării vor aduce nu numai foloase materiale, ci vor» exercita și o influență rodnică asupra relațiilor sovieto-române în ansamblu, vor contribui la întărirea pe mai departe a prieteniei dintre popoarele noastre. (Vii aplauze).Tovarăși ! Poimîine, la Berlin, se întrunește din nou Comitetul Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia. Ca de obicei, va fi analizată în comun situația din Europa și din lume, vor fi convenite acțiunile colective de mare actualitate în domeniul politicii externe.Colaborarea, coeziunea, unitatea — iată marile noastre cuceriri. într-o măsură importantă, datorită acțiunilor co

aie Poloniei și Ceho-

mune, au putut fi apărate securitatea și suveranitatea statelor socialiste, a putut fi barat drumul amatorilor de aventuri militare. Soluționînd sarcinile comune, comunitatea a ajutat la apărarea intereselor fiecăruia dintre membrii ei. Prin acțiuni energice coordonate ale statelor socialiste au fost consfințite frontierele postbelice ' - -slovaciei, s-a asigurat recunoașterea juridică _ internațională a R.D.G., a fost străpunsă blocada Cubei, s-a acordat un mare ajutor Vietnamului în lupta împotriva agresiunii americane. Țările comunității socialiste au pus bazele procesului de securitate colectivă pe continent — aici, Ja București, a fost lansată inițiativa convocării conferinței general- europene. (Aplauze puternice, prelungite).Departe de noi gîndul că toate acțiunile noastre comune au fost reușite și s-au soldat întotdeauna cu succes. Putem afirma insă categoric un lucru : am trăit și trăim animați de grija pentru pace. Preîntîmpinarea unei catastrofe nucleare. salvgardarea omenirii constituie principalul obiectiv al politicii noastre.Astăzi, în fața tuturor țărilor se pune întrebarea : Cum să se elimine primejdia de război ? La această întrebare se dau diferite răspunsuri. Securitate cu ajutorul intimidării, în primul rînd al celei nucleare — iată cum pun problema cercurile conducătoare din S.U.A., liderii unui șir de țări capitaliste.Poziția noastră este, principial, cu totul alta — securitate prin înaintare către o lume fără arme și fără violență.Propunem un drum real spre acest țel: programul de reducere și de lichidare totală a armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă, neadmiterea transferării cursei înarmărilor în spațiul cosmic, încetarea experiențelor nucleare.Acum, la ordinea zilei se află problema lichidării rachetelor cu rază medie de acțiune din Europa. în ultimele lor declarații, și în discuțiile avute cu noi, unii oameni de stat din țările N.A.T.O. afirmă că soluția radicală a acestei probleme, așa cum o propune Uniunea Sovietică, este în principiu posibilă. însă, după aceea au început să se formuleze tot felul de rezerve. Astfel, se susține că rachetele cu rază medie de acțiune nu 

pot fi lichidate fără soluționarea în paralel a problemei privind rachetele tac- tice-operative. Cînd am fost de acord să lichidăm și acest gen de arme, partenerii noștri occidentali au intrat în panică și au declarat că se urmărește a-i lăsa dezarmați în fața forței, chipurile, copleșitoare a Tratatului de la Varșovia.Apoi a fost formulată condiția de a se renunța la cele cite o sută de focoase care, conform înțelegerii stabilite la Reykjavik, trebuiau să rămînă pe teritoriul asiatic al Uniunii Sovietice și in S.U.A. După cum este cunoscut, acum cîteva zile am declarat că nici aceasta nu este exclus. Dar și după aceasta se ridică tot felul de bariere.Acum cel puțin trebuie să fie clar tuturor cine este pentru o lume nucleară și cine e pentru o lume denuclearizată. Trebuie să fie clar cît este de fals mitul lansat de anticomuniști despre intențiile, chipurile, agresive ale statelor socialiste.în acest moment de cotitură și de răspundere excepțională, popoarele au tot dreptul să ceară să se pună capăt, în sfîrșit, jocului de-a șoarecele și pisica în soluționarea unei probleme atit de serioase ca dezarmarea nucleară, întărirea păcii și securității în Europa.Am dori să credem că, la adoptarea hotărîrilor definitive, în Occident vor prevala bunăvoința și realismul politic și, ca urmare, încă anul acesta se va putea încheia tratatul cu privire la lichidarea rachetelor cu rază medie de acțiune. (Vii aplauze).A trecut aproape un an de cînd statele participante la Tratatul de la Varșovia s-au adresat tuturor statelor europene cu un program concret de reducere a forțelor armate, a armamentelor nucleare tactice și a celor convenționale în Europa — de la Atlantic pînă la Ural. Unii membri ai blocului N.A.T.O. ar fi, parcă, de acord să accepte tratative, dar nu doresc ca în cadrul acestora să se dezbată problema armei nucleare tactice. Se pune întrebarea : Cum trebuie procedat cu această armă, dacă, în mare parte, ea este o armă „cu dublă destinație**,  adică este destinată pentru folosirea atît a munițiilor convenționale, cît și a celor nucleare ? în concepția noastră, ar fi logic să examinăm problema privind această armă laolaltă cu armamentele convenționale.Aici, la București, e cazul să arătăm și cum apreciem noi situația din Balcani.Se știe că, timp de secole, această zonă a fost considerată butoiul de pulbere al Europei. Și dacă acum intre statele situate aici s-au statornicit relații pașnice, acesta este un merit al lor comun, indiscutabil. Nimeni nu se îndoiește însă de faptul că în cazul traducerii în viață a ideilor transformării acestei regiuni într-o zonă în care să nu existe nici arma nucleară, nici cea chimică, țările balcanice s-ar simți în mai multă liniște și siguranță.România și Bulgaria au făcut propuneri în acest sens. După cum știm, ele sînt apreciate pozitiv și de alte state. In acest context, țin să declar că Uniunea Sovietică este gata să prezinte garanțiile necesare privind neamplasarea și nefolosirea în această zonă a armelor nucleare și chimice. Cred că ar trebui să se meargă și mai departe pentru izbăvirea Peninsulei Balcanice de orice trupe și baze militare străine. (Aplauze puternice, îndelungate).Eforturile statelor balcanice vizînd transformarea regiunii lor într-o zonă a păcii și colaborării le considerăm drept parte integrantă a procesului general- european. Bazîndu-se pe tradițiile bogate existente, U.R.S.S. este gata să dezvolte colaborarea cu toate statele din zonă, să contribuie pe toate căile la crearea unui climat sănătos și stabil în Balcani.Țin' să atrag atenția și. asupra propunerii convenite a statelor participante la Tratatul de la Varșovia cu privire la blocarea, pe o perioadă de un an sau doi, a cheltuielilor militare ale statelor aparținînd celor două alianțe. După cum se știe, inițiatorii acestei măsuri au fost tovarășii români. La atenuarea confruntării militare ar contribui, de asemenea, înfăptuirea cunoscutei propuneri a prietenilor noștri din R. S. Cehoslovacă și R. D. Germană, lansată împreună cu Partidul Social- Democrat din Republica Federală Germania, privind crearea unui coridor liber de arma nucleară în Europa centrală. Recent a fost dat publicității și un plan complex, propus de Polonia, vizînd reducerea armamentelor și întărirea încrederii în centrul continentului nostru. Toate aceste propuneri demonstrează o dată în plus importanța contribuție» aduse de fiecare țară socialistă la întărirea păcii, a îmbinării inițiativei fiecăreia dintre ele cu linia convenită a comunității socialiste în problemele internaționale. (Vii aplauze).Tovarăși! Cu șapte decenii în urmă, Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a înălțat pentru prima oară drapelul păcii pe Pămînt. Astăzi, în ultimul pătrar al secolului XX, țările socialiste, împreună cu toți cei cărora le sînt scumpe destinele planetei noastre, luptă pentru a asigura omenirii un viitor pașnic. Comuniștii sovietici și români, popoarele sovietic și român, luptă împreună pentru aceste obiective. (Aplauze puternice, urale ; se scandează „Ceaușescu — Gorbaciov !“).Permiteți-ml să-mi exprim convingerea fermă că și de acum înainte vom păși umăr la umăr, vom întări alianța noastră, prietenia noastră 1 (Vii aplauze).Urez din toată inima poporului român fericire și prosperitate !Trăiască pacea ! Trăiască socialismul ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — Gorbaciov !“).întreaga asistență, în picioare, aplaudă îndelung, ovaționează pentru prietenia și colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre România și U.R.S.S., dintre popoarele celor două țări.
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LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR!

mureș: Preocupări pentru asigurarea 
densității plantelor

In județul Mureș, precipitațiile 
căzute in ultimele zile asigură, in 
bună măsură, apa necesară dezvoltă
rii culturilor. Ca urmare, cimpul 
arată frumos, iar sfecla de zahăr și 
porumbul, culturi prăsitoare cu o 
mare pondere in zonă, s-au dezvol
tat uniform pe toate suprafețele cul
tivate. întrucit primele două prașile 
manuale la Sfecla de zahăr au fost în
cheiate, a sporit participarea locui
torilor satelor la întreținerea porum
bului. Lucru firesc, dacă avem in 
vedere că. pină in seara zilei de 
25 mai. prima prașilă mecanică nu a 
fost executată, pe ansamblul județu
lui. decât pe 24 552 hectare din cele 
52 910 hectare cultivate, iar cea ma
nuală — pe numai 2 937 hectare — 
6 la sută din suprafață. In aceste 
condiții, o dată cu oprirea ploilor, 
care pină acum au stinjenit parțial 
ritmul prașilei, dar au favorizat în
mulțirea buruienilor, aria de lucru 
s-a extins in majoritatea unităților 
cultivatoare. Concomitent cu preocu
parea pentru creșterea vitezei de lu
cru la prășit, mecanizatorii, specialiș
tii și cooperatorii manifestă o exigen
ță deosebită fată de calitatea lucrări
lor. Preocuparea pentru asigurarea 
unor densități optime este cu atit mai 
necesară in unitățile care. în anul 
precedent, nu au obținut producții (și 
din acest motiv) la nivelul potenția
lului real al pămintului. între ele se 
numără și cele din consiliul agroin
dustrial Luduș, unde porumbul ocupă 
o suprafață de 3 086 hectare, din 
care 825 hectare în cultură intensivă. 
„Adevărul este că. in pofida secetei 
de anul trecut, producția medie din

iași: Ritmul bun de lucru trebuie realizat
în toate unitățile!

9

In funcție de răsărirea și dezvol
tarea plantelor, cooperatorii și me
canizatorii, ceilalți lucrători din 
agricultura județului Iași efectuează 
lucrări de prășit și plivit. Ca urma
re, pină la 25 mai. prima prașilă 
manuală la floarea-soarelui s-a în
cheiat, iar la porumb a fost efec
tuată in proporție de 25 ia sută me
canic și 19 la sută manual. De ase
menea, se efectuează prașila a doua 
și rărirea la sfecla de zahăr.

„Concomitent cu prășitul se acor
dă atenție deosebită și plivitului. atit 
în sectoarele legumicole, cit și in 
cimp, acolo unde se constată că po
rumbul, sfecla de zahăr, floarea- 
soarelui și celelalte culturi nu sint 
dezvoltate suficient, dar terenurile 
sint năpădite de buruieni — ne 
spune inginer Iulia Birzan. direc
tor in direcția agricolă județeană. 
Se completează acum și golurile care 
nu au răsărit. Specialiștii suprave
ghează ca aceste lucrări să se facă 
de bună calitate, cu respectarea în
tocmai a densității plantelor la 
hectar".

Intr-adevăr, la C.A.P. Lețcani am 
întîlnit sute de cooperatori la pră

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 27 mai, ora 20 — 30 mai, 
ora 20. In țară : Vremea va continua 
să se încălzească ușor, iar cerul va fi 
variabil. Ploi izolate, mai ales sub for
mă de averse, vor cădea îndeosebi 
după-amiaza. frecventa lor fiind mai 
mare spre sfirșitul intervalului, în re
giunile vestice ale tării. Vintul va 
sufla, slab pină la moderat, cu inten
sificări trecătoare. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 6 și 16 gra
de. iar cele maxime intre 18 și 28 de 
grade, local mai ridicate în sud. Pe 
alocuri, ceată slabă, mai ales dimi
neața. în București : Vremea va con
tinua să se încălzească ușor, iar cerul 
va fi variabil, favorabil aversei de 
ploaie după-amiaza. Vintul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 12 și 15 grade, 
iar cele maxime între 25 și 28 de 
grade.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează:
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport programează pe
riodic trageri care întrunesc un 
mare număr de opțiuni. O ac
țiune care se înscrie în acest 
context este si TRAGEREA EX
CEPȚIONALA LOTO prevăzu
tă a se organiza duminică. 31 
mai 1987. Prin ciștigurile im
portante pe care le atribuie — 
mari sume de bani, autoturis
me si excursii peste hotare — 
această tragere este așteptată 
cu viu interes de participant!. 
Reamintim că se efectuează 7 
extrageri „legate", in 2 faze, cu 
un total de 66 de numere, e- 
xistind posibilitatea de a se 
ciștlga si cu 3 numere din 24 
și. respectiv. 18 extrase. Bile
tele de 25 de lei au acces la 
ambele faze și. implicit, la toa
te cele 13 categorii de cîstiguri. 
Ultima zi pentru a se juca nu
merele favorite este simbătă. 

1986 (doar 4 600 kg porumb știuleți 
la hectar) nu ne-a mulțumit — apre
cia loan Călugăr, inginerul-șef al 
consiliului agroindustrial. Exemplul 
celor din Iernut (consiliu învecinat), 
care, in aceleași condiții de climă 
și sol. au realizat 6 000 kg porumb 
știuleți la hectar, ne-a ambiționat. 
Drept care, în acest an — cind sta
rea de vegetație este foarte bună, 
iar densitățile medii sint de peste 
65 000 plante la hectar — prașilele 
sint de acum hotăritoare pentru rea
lizarea obiectivului propus : obți
nerea a peste 5 000 kg boabe la 
hectar".

Desigur, aici, ca și in alte zone ale 
județului, in sprijinul acestui angaja
ment pledează numeroase argu
mente. Intre ele reținem că. pe lin
gă fertilizarea cu mari cantități de 
îngrășăminte organice, au fost apli
cate și îngrășăminte chimice com
plexe. iar. simultan cu prașila me
canică. 1 200 hectare urmează a fi 
fertilizate suplimentar. Un alt amă
nunt : pe terenurile situate in pantă 
(circa 700 hectare, greu accesibile 
cultivatoarelor), fertilizarea se exe
cută manual. Totodată, faptul că la 
prașila mecanică participă zilnic me
canizatori cu 25 cultivatoare, iar la 
cea manuală — peste 5 000 coopera
tori, a făcut ca in cooperativele 
agricole Chețani, Bogata, Roșiori, 
Ațintiș, Cecălaca, Bichiș, Grindeni și 
Luduș, prașila I mecanică să fie exe
cutată pe mai bine de 1 400 hectare, 
iar cea manuală să fie făcută in nu
mai două zile, pe mai bine de 400 
hectare. In raidul nostru prin uni

șitul porumbului, lucrare începută 
de indată ce prima prașilă manuală 
a fost terminată pe cele 150 hectare 
cu floarea-soarelui și 50 hectare cu 
sfeclă de zahăr. Pe terenurile fer
mei I, condusă de tehniciană Emi
lia Andreescu, se plivise mai întîi 
pălămida și celelalte buruieni 
crescute mari înaintea firelor de 
porumb. în aceeași zi, se lucra in
tens și pe terenurile brigăzii a III-a, 
condusă de Constantin Sofinceanu, 
care prășise bună parte din cele 
170 hectare cu porumb. „Am orga
nizat bine munca pe echipe și fie
care cooperator lucrează in flux, în
treaga zi-lumină. ne-a spus tovară
șul Mircea Drinceanu, președintele 
unității. Așa se face că am și prăsit 
pe total unitate peste 500 de hectare 
din cele 717 hectare cu porumb".

CU multă intensitate se lucrează 
la prășit și plivit și in unitățile din 
cadrul consiliului agroindustrial 
Holboca. O statistică a realizărilor 
acestor lucrări ne este prezentată de 
tovarășul Gheorghe Manciuc, pre
ședintele acestui consiliu agroindus
trial. Reținem astfel că prima pra
șilă manuală s-a încheiat pe cele

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
Mare) : Ploșnița — 18; (sala Amfi
teatru) : Poveste din Hollywood — 
18: (sala Atelier) : Dl. Cehov e În
drăgostit — 18: (sala Studio-99) : 
Medalion liric : M. Emînescu —• 16
• Filarmonica ..George Enescu* * 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Con
fluența artelor". Spectacol realizat 
de Cristina Vasiliu. DANTE ALI- 
GHERI (partea a II-a) — 18; (Mu
zeul de Artă al Republicii Socialiste 
România) ; Recital de pian Oana 
Velcovici — 18
• Opera Română (13 18 57) : Giselle 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, la 
sala Mică a Teatrului Național) : 
Liliacul — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Cîntec 
despre mine insumi — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) z 
Bărbatul și... femeile — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus 
— 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Neluțu (Teatrul Sf. Gheor
ghe, secția maghiară) — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
David Cooperfield —- 9; De la Stan și 
Bran Ia... Muppets — 15
• Teatrul „Țăndărică" (sala Victo

In jurul orei 14,15 : TRANSMISIUNE 
DIRECTA : CEREMONIA PLECĂ
RII TOVARĂȘULUI MIHAIL SER- 
GHEEVICI GORBACIOV, SECRE
TAR GENERAL AL COMITETU
LUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST AL UNIUNII SOVIETI
CE, CARE. LA INVITAȚIA TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, PRE
ȘEDINTELE REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMÂNIA, A EFECTUAT 
O VIZITA OFICIALA DE PRIE
TENIE ÎN TARA NOASTRĂ.

20,00 Telejurnal
20.20 Viața economică
20,35 Tribuna TV. Competența — re

sursă a dezvoltării. Documentar
20,53 Țării dragoste de necuprins. Ver

suri și eîntece patriotice
21,10 Film serial (color) : „Colierul

Charlotte!'". Producție a Televi
ziunii sovietice. Premieră pe țară. 
Episodul 3

21,50 Telejurnal 
22,00 închiderea programului

a 30 de minute, fără prelungiri • în 
cazurile de egalitate in clasamen
tele grupelor, echipele vor fi depar
tajate prin : a) diferența dihtre go
lurile marcate și cele primite ;
b) cele mai multe goluri marcate ;
c) rezultatele directe între echipele
interesate ; d) tragerea la sorți, dacă 
egalitatea se menține intre echipele 
respective • La sfirșitul îhtrecerilor 
finale, în cazuri de egalitate va 
urma o prelungire de 2x5 minute ; 
dacă egalitatea persistă, se va juca 
încă o prelungire de 2x5 minute ; 
dacă și după aceasta scorul continuă 
să fie egal, atunci vor urma cinci 
lovituri de la 7 metri, executate de 
cinci jucători diferiți din fiecare 
echipă, fiind admiși la executare și 
portarii. , 

competitori sint : Adrian Amzăr 
(48 kg). Ștefan Drișcu (67 kg). Ma
rian Gavrilă (71 kg). Vasile Damian 
(75 kg) și Dorin Răcaru (plus 91 kg). 
Antrenori ai grupului de boxeri ro
mâni sint Calistrat Cuțov și Alee 
Năstac.

cu cite două reprize a cite 15 minute 
fiecare. Dacă egalitatea va persista, 
se va recurge la executarea lovitu
rilor de la 11 m.
• în prima zi a turneului final al 

Campionatului european de fotbal 
pentru cădeți (jucători pînă la 
16 ani), compețiție oe se desfășoară 
în Franța, s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Turcia — Grecia 0—0; 
Danemarca — Israel 1—1; R. F. Ger
mania — Irlanda de Nord 2—1 ; Ita
lia — Cehoslovacia 2—1 ; U.R.S.S. — 
Iugoslavia 4—0 ; Norvegia — Austria 
0—0 ; R. D. Germană — Scoția 2—2; 
Franța — Portugalia 2—1.

★

line, cehoslovacul Ivan Lendl, s-a 
impus cu dificultate in fața haitianu- 
lui Ronald Agenor. ciștigind, după 
trei ore și jumătate de joc. cu 7—5,
7—6, 0—6, 6—3.

AUTOMOBILISM. Cea de-a 71-a 
ediție a competiției automobilistice 
de 500 mile de la Indianapolis a re
venit pilotului american Al Unset, 
care a realizat o medie orară de 
260,800 km.

riei, 15 23 77) : „SAPTAMÎNA TEA
TRELOR DE PĂPUȘI ȘI MARIO
NETE". Teatrul .,Vasilache“-Boto- 
șani : Dansul literelor —- 10; Tea
trul de păpuși Ploiești : Harap Alb 
— 12 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Teatrul de păpuși Sibiu : Al treilea 
gong — 16: Recital Dan Dumitrescu 
(Craiova) : Clinc-clinc — 17; Recital 
Carmen Mărgineanu (Arad) z „Prin
țul și rîndunelele" —• 18: Teatrul
„Țăndărică" : Tyl Ulenspiegel — 
19,30
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) î 
Cum se cuceresc femeile — 19 

tăți am reținut, de asemenea, că de 
asigurarea densităților stabilite pe 
fiecare hectar răspund nu numai 
specialiștii unităților, ci și șefii de 
fermă, economiștii, primarii și cei
lalți lucrători ai consiliilor populare, 
cărora le-au fost repartizate supra
fețe bine delimitate, de care răs
pund. in tot cursul perioadei de ve
getație, pină la recoltat. „Numai ast
fel vom reuși să întărim răspunderea 
fată de lucrul bine făcut la toți lucră
torii satelor, fiecare fiind, practic, 
răspunzător de soarta viitoarei remi
te" — a ținut să precizeze loan 
Zagon. președintele consiliului agro
industrial.

Cu aceeași răspundere pentru soar
ta viitoarei recolte se acționează și 
in unitățile din consiliile agroindus
triale Sărmașu, Band, Tîrgu Mureș, 
Zau de Cimpie, unde cuvintul de 
ordine al oamenilor muncii de la sate 
este acela de a menține, în tot cursul 
perioadei de vegetație, lanuri curate, 
fără buruieni. Exemplul unităților 
din aceste consilii agroindustriale 
trebuie urmat neîntîrziat și de cele 
din nordul județului, unde prașila 
porumbului este mai întîrziată. 
Bunăoară, la data menționată, deși 
buruienile au început să sufoce plan
tele, in unitățile din consiliul agro
industrial Sighișoara, prașila I me
canică nu a fost efectuată decit pe 
35 hectare din cele 3 500 hectare cul
tivate, iar la Sovata — pe numai 60 
hectare, din 1 400 hectare.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

395 hectare cu sfeclă de zahăr și 260 
hectare cu floarea-soarelui din toate 
unitățile consiliului. De asemenea, 
prașila a doua la sfecla de zahăr 
este executată pe mai bine de 70 la 
sută. Rezultatele cele mai bune la 
prașila I manuală la porumb au fost 
înregistrate la cooperativele agri
cole Țuțora, Prisăcani, Golăiești, 
Bosia, Holboca. Aici, s-a impus efec
tuarea mai repede a lucrărilor, ca 
urmare a dezvoltării mai intense a 
plantelor datorită aplicării udărilor 
ce se fac în cadrul amenajărilor 
pentru irigații din cadrul șantieru
lui național al tineretului Sculeni— 
Țuțora—Gorban.

Plantele se dezvoltă bine în toate 
zonele județului, fapt ce impune ca 
lucrările de intreținere să fie mai 
mult impulsionate și in celelalte 
unități, cu deosebire în cele din con
siliile agroindustriale Vlădeni, Scin- 
teia, Țibănești, Răducani și altele, 
unde prășitul și plivitul se mențin 
încă în stadiul de început, deci cu 
rămîneri in urmă.

Manole CORCACI
corespondentul „Scinteii"

• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „International Show ’87“ — 19

cinema
• Cucoana Chirița : GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15: 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15: 13,30: 15.45; 18; 20,15
• Recital în grădina cu pitici : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 13; 15. VI
ITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Gheața verde : DRUMUL SĂRII
— 17; 19
I O zi la București : GIULFȘTI 
(17 55 46) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19,15, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20
• Primăvara bobocilor : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17: 19
• Haiducii lui Șaptecai : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Trenul de aur : COSMOS (27 54 95)
— 9;, 12; 13,30; 18.30
• Focurile : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13; 13; 17; 19
• Intîlnire de gradul III : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 11.15; 14; 
16,45; 19,30
• Gară pentru doi : UNION (13 49 04)
— 9; 12; 15; 18
• O farsă pentru cuscrul ; SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 19,30, 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Fata fără zestre : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 13: 16; 19
• Jandarmul și jandarmerițele : PA
TRIA (11 86 25) — 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20.15. EXCELSIOR (65 49 45)
— 9: 11,15: 13.30; 15.45; 18; 20. BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17.45; 20
• Severino : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 19
• Program special pentru copii și
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Du-te și vezi : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 18.30
• Mărturisire tîrzie ; FLACĂRA
(20 33 40) — 15; 17; 19

VIAȚA ECONOMICO-ȘOCIALĂ

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIF

VÎLCEA : Pod 
peste rîul Cerna

O mai veche doleanță a locuito
rilor comunei Valea Mare din ju
dețul Vilcea a fost îndeplinită : 
realizarea unui pod peste rîul Cer
na, care asigură racordarea comu
nei pe cel mai scurt traseu la dru
mul județean Drăgășani-Bălcești. 
Noul pod peste apele Cernei, lung 
de aproape 100 metri, a fost înăl
țat într-un timp record de către o 
formație de constructori condusă 
de inginerul Stănică Voicu și mais
trul Gheorghe Panica din cadrul 
brigăzii de construcții căi ferate 
București. Prin darea in folosință 
a acestui pod au fost soluționate 
importante probleme economice și 
sociale privind traficul de călători 
și transportul produselor agricole 
dș pe terenurile aflate pe malul 
drept al riului Cerna, renunțin- 
du-se astfel la drumurile ocolitoa
re ce necesitau un consum ridicat 
de carburanți și lubrifianți. (Ion 
Stanciu).

VULCAN : Se extinde 
rețeaua comercială

în orașul Vulcan, unul dintre 
cele mai frumoase și mai mari din 
Valea Jiului, in care s-au cdnstruit 
pentru mineri și familiile lor a- 
proape 10 000 apartamente, o largă 
dezvoltare o cunoaște și comerțul 
socialist. în aceste zile au fost date 
in folosință noi magazine. Cea mai 
mare parte a unităților comerciale 
se află la parterul blocurilor pe pe 
Bulevardul Victoriei — mindria 
constructorilor și a cetățenilor a- 
cestui însemnat centru muncito
resc. (Sabin Cerbu).

SIBIU : Volum sporit 
de materiale recuperabile

Prin organizarea unor acțiuni de 
masă în cartiere, întreprinderi și 
in gospodăriile populației din me
diul urban și rural, in vederea 
strîngerii materialelor ce pot fi re
date circuitului economic, in peri
oada care a trecut din acest an 
au fost colectate și predate 2177 
tone oțel și materiale neferoase. 309 
tone hîrtie, 13 tone textile. 4.5 tone 
anvelope și 18 milioane sticle și 
borcane. Semnificativ este faptul 
că la aceste acțiuni de colectare a 
materialelor refolosibile participă 
un număr tot mai mare de cetă
țeni. (Ion Onuc Nemeș).

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ACTUALITATEA

HANDBAL : în preajma începerii 
Campionatului mondial universitarUn succes de prestigiu al gimnasticii 

feminine românești>
• Daniela Silivaș a cucerit titlul de campioană absolută și alte trei medalii 
de aur ® In finalele la sol și birnă - pe primele două locuri, reprezentan
tele țării noastre • Sportivele românce au Ciștigat în total opt medalii
• Compoziția exercițiilor prezentate de concurentele noastre și execuția

acestora au fost de înalt nivel, cu multe elemente novatoare

Nota „10“ pentru sportivele noas
tre. pentru tehnicienii care le-au 
pregătit și pentru centrele scolii ro
mânești de gimnastică, de unde au 
fost selecționate și lansate cu brio 
minunatele talente, care au repre
zentat cu onoare și demnitate trico
lorul țării noastre la recentele cam
pionate europene.

Atenția si sprijinul acordate spor
tului de conducerea partidului și sta
tului nostru, personal de secretarul 
general al P.C.R.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de tovarășa 
Elena Ceaușescu au determinat 
succesele extraordinare ale gimnas
ticii feminine la Jocurile Olimpice, 
campionatele lumii si cele ale con
tinentului nostru, au impulsionat pe 
toate sportivele și tehnicienii din nu
meroasele centre naționale să fruc
tifice din plin minunatele condiții ce 
le sint asigurate și să persevereze 
pe drumul dobindirii unor rezultate 
de excepție în domeniul atit de di
ficil al Înaltei performante interna
ționale.

Telespectatorii au avut ocazia să 
constate modul admirabil in rare au 
evoluat in ansamblu Daniela Silivaș. 
Eugenia Golea și Camelia Voinea. în 
ultima zi a campionatelor europene, 
ele au dominat categoric cele două 
finale, la birnă si sol. ocupind pri
mele două locuri, datorită unor e- 
xercitii concepute, elaborate și pre
gătite cu înalt profesionalism de 
antrenorii Adrian Goreac. Maria 
Florescu-Cosma și Octavian Belu, 
de ceilalți specialiști de la lotul re
prezentativ. La sol. printr-un „a- 
mestec perfect de grație si dina
mism". cum se exprima un comen
tator TV. Silivaș și Voinea au cu
cerit deopotrivă ne spectatori și spe
cialiști. Exercițiile prezentate de ro
mânce. in mod deosebit la sol și 
birnă. deschid cu siguranță noi căi 
de abordare a acestor aparate la vii
toarele mari turnee, mondiale și o- 
limpice. Cum aprecia cunoscuta gim
nastă cehoslovacă din deceniul 60—70. 
Vera Ceaslawska. acum șefă de bri
gadă de arbitrai la „europene": „Toți 
avem multe de învățat de la gim
nastica românească".

IAȘI : Realizări
Harnicii feroviari din cadrul 

stației C.F.R. Iași, unitate ce se 
află pe locul I în întrecerea socia
listă pe ramură, și-au indeplinit, 
înainte de termen, prevederile de 
plan la indicatorul tone mărfuri 
transportate și la alți indicatori de 
bază pe cinci luni ale anului. 
Succesul are la bază reducerea 
timpului de staționare a vagoane
lor de marfă la operațiunile de 
încărcare-descărcare și a tranzitu-

MIERCUREA-CIUC : Repere urbanistice

Asemenea tuturor localităților 
patriei, Miercurea-Ciuc cunoaște un 
amplu proces de innoiri social-edi- 
litare. S-a, construit mult și dura
bil, o atenție deosebită acordin- 
du-se aspectului estetic, printr-o 
armonioasă îmbinare a elemente
lor tradiționale cu cerințele arhi
tectonicii moderne.

Azi, Miercurea-Ciuc este o loca
litate intinerită, cu bulevarde largi,

Datorită atenției și sprijinului cu 
■rare a fost onorată școala noastră 
de gimnastică, ea dovedește o vitali
tate foarte marcantă, mai ales de-a 
lungul ultimilor 12 ani. Ea a fost 
mereu reprezentată de o întreagă 
pleiadă de mari campioane. Acum, pe 
planul campionatelor europene. Da
niela Silivaș de la clubul Cetate-De- 
va (primul ei antrenor : Ion Cărpini- 
șan) a obținut, titlul de campioană 
absolută și alte trei medalii de aur, 
plus una de argint. Silivaș este și ea 
înconjurată de multe gimnaste foarte 
talentate la lotul reprezentativ. Eu
genia Golea (C.S.Ș. nr. 2 — Steaua 
București) și Camelia Voinea (Farul) 
au si evoluat cu brio. Celestina Popa 
(Petrolul) a fost numai gimnastă de 
rezervă, dar ea se află ca talent in 
rind cu titularele. Să nu uităm că 
acasă au rămas gimnaste foarte tine
re, cu mari perspective internaționa
le. cum sint Gabriela Potorac (S.C. 
Bacău) și Aurelia Dobre (Dinamo 
București), ambele în virstă de 15 
ani. Să adăugăm pe Augustina Badea 
și Melania Rus (ambele C.S.Ș. nr. 2 
— Steaua București), Cristina Bontaș 
(C.S.Ș. Onești). Mirela Sidon (Triumf 
București). Mariana Tudor (C.S.Ș. 
Focșani) și. firește, pe multipla cam
pioană olimpică, mondială si euro
peană Ekaterina Szabo (Celate-Deva) 
ca să intregim lista gimnastelor noas
tre din lotul reprezentativ, să sub
liniem astfel recursele deosebite e- 
xistente ce vor asigura, in condiții
le unei activități bine organizate, 
performante înalte si la viitoarele 
competiții de anvergură mondială, in 
ordine de timn — turneul Univer
siadei '87. Campionatele mondiale 
(octombrie 1987) și turneul olimpic 
1988.

Să felicităm pe minunatele noas
tre gimnaste, pe tehnicienii care 
l,e-au purtat la succesele de răsu
net. si să le urăm aceeași perseve-, 
rentă in pregătire, aceeași ambiție 
patriotică de a reprezenta cu onoare 
și demnitate culorile sportive ale 
României.

Valcriu MIRONESCU

ale ceferiștilor
lui de manevră, aplicarea amplului 
program de măsuri de moderni
zare și perfecționare ce vizează 
creșterea productivității muncii și 
a eficienței în toate compartimen
tele de producție. Ceferiștii ieșegi 
s-au angajat să transporte supli
mentar față de prevederile de plan 
importante cantități de mărfuri în 
condițiile diminuării consumurilor 
de energie și combustibil. (Manole 
Corcaci).

străjuite de pomi și flori. Pe har
ta municipiului au apărut cartiere 
noi, precum „Tudor Vladimirescu", 
„Spicului", „Harghita", iar acum 
prinde contur ansamblul „Lunea 
Mare". Numărul apartamentelor 
construite in ultimii 20 de ani a 
ajuns la peste 11 500. Alte 500 de 
apartamente urmează a fi puse la 
dispoziția oamenilor muncii pină la 
sfirșitul anului, (Nicolae Șandru).

Simbătă, 30 mai, toate cele 16 echi
pe care vor participa la Campiona
tul mondial universitar de handbal, 
organizat in țara noastră în perioada 
30 mai—7 iunie, se vor afla la Bucu
rești, unde se va desfășura ședința 
tehnică. în aceeași zi. ele se vor 
deplasa la Timișoara (România, Bul
garia, Elveția și Nigeria). Cluj-Na- 
poca (Iugoslavia.. Maroc, Polonia și 
Turcia), Iași (U.R.S.S., S.U.A., Ja
ponia și Israel) și Galați (R.F. Ger
mania. Ungaria, Austria Si Coreea 
de Sud), mari centre universitare 
ale țării, unde vor avea loc jocurile 
din grupele preliminare.

Din regulamentul tehnic ai cam
pionatului mondial universitar : 
• Toate meciurile din grupele pre
liminare vor dura cite două reprize

BOX
La campionatele europene, care 

vor avea loc in Italia, la Torino 
(29 mai — 6 iunie), vor participa și 
șapte pugiliști români, în frunte cu 
Daniel Măeran (categoria 60 kg) și 
Daniel Dumitrescu (57 kg). Ceilalți

FOTBAL : Azi, în „Cupa României”
Astăzi se vor juca meciurile din 

optimile de finală ale „Cupei Româ
niei" la fotbal. •.

Programul jocurilor, care vor începe 
Ia ora 17,00. este următorul : Slobo
zia: Oțelul Galați — Petrolul Ploiești; 
Focșani : Explorări Cimpulung Mol
dovenesc — Dinamo București ; Si
biu : Rapid — Jiul Petroșani ; Bra
șov : I.C.I.M. Brașov — Steaua ; 
Ploiești : Universitatea Craiova — 
F.C. Constanța ; Tg. Secuiesc : S.C. 
Bacău — F.C.M. Brașov ; Tirgoviște: 
Gloria Buzău — F.C. Argeș Pitești ; 
Brăila : Sportul Studențesc — Vic
toria București.

Conform regulamentului, în caz de 
egalitate meciurile se vor prelungi

♦

TENIS • în concursul internațio
nal de tenis de la Budapesta, jucă
torul român Andrei Dirzu l-a elimi
nat, in primul tur, cu 6—2. 6—2. pe 
olandezul Lodder. Alte rezultate : 
Pigato (Italia) — Flintser (Danemar
ca) 6—3, 6—7. 7—6 ; Bauer (Austria) 
— Vanță (România) 6—2. 6—2 ; Pado- 
vani (Italia) — Biengino (Argentina)
6—0. 7—5. • în prima zi a turneului 
de tenis de la Roland Garros, prin
cipalul favorit al competiției mascu-

Vizita delegației Comitetelor de Apărare a Revoluției din Cuba
Delegația Comitetelor de Apărare 

a Revoluției din Cuba, condusă de 
coordonatorul național Armando A- 
costa Cordero, care face o vizită in 
țara noastră la invitația Consiliului 
Național al F.D.U.S., a avut convor
biri pentru informare reciprocă și 
schimb de experiență la Consiliul 
Național al F.D.U.S., a fost primită 
la Marea Adunare Națională de to
varășul Nicolae Giosan. președintele 
Marii Adunări Naționale, și la Mi
nisterul Afacerilor Externe. în tim
pul șederii în țara noastră, delegația 
a avut întîlniri la consiliile jude
țene Argeș și Constanta ale F.D.U.S., 
a vizitat unități economice și social- 
culturale din cele două județe.

Cronica zilei
Cu ocazia celei de-a 38-a aniver

sări a proclamării Constituției Repu
blicii Federale Germania, ambasado
rul acestei țări la București, Helmut 
Mattias, a oferit, marți, o recepție.

Au luat parte membri ai guvernu
lui, reprezentanți ai conducerii unor 
ministere, instituții centrale, depu- 
tați în Marea Adunare Națională, 
generali și ofițeri, oameni de cultură 
și artă, ziariști.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

(Agerpres)
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• CARTOGRAFIE MODERNĂ. 

Laboratoarele pentru tehnologia aparatelor 
cu radiații din Cambridge. Anglia, s-au 
specializat in realizarea de sisteme laser 
speciale destinate cartografiei. Laserele’ 
descompun imaginea unei hărți obișnuite, 
convertind informația tipărită într-o formă 
numerică. Astfel se codifică fiecare tră
sătură grafică : forme de relief, păduri, 
riuri, artere de circulație, clădiri etc. în 
continuare, un sistem cu baleiaj laser con
vertește aceste date, cu ajutorul unoi- 
benzi și discuri, astfel incit să se poată 
proiecta o imagine bidimensională a res
pectivei zone de relief.

• CURĂȚENIE AUTOMATĂ. 
Firmele 
realizat.

japoneze „Toshiba" și „Mitsui" au 
in colaborare, un mic robot com-

plet automat pentru curățirea pardoselilor, 
într-o singură oră, acesta poate spăla și 
lpstrui o suprafață de 480 metri pătrați. 
Noul robot destinat spațiilor mari (depo
zite, săli de așteptare, holuri, culoare etc.) 
se deplasează cu o viteză de 25 metri pe 
minut. Pentru evitarea obstacolelor și eva
luarea corectă a distantei pînă la pereți, 
el este echipat cu un giroscop cu gaz, un 
captator de unde supersonice și un tele- 
detector cu laser. Cit privește oprirea ime
diată, în cazul intilnirii cu un obiect 
.oarecare, aceasta se asigură cu ajutorul 
unui senzor de contact. Mașina efectuează 
90 la sută din munca de curățenie, doar 
unele colțuri mgi greu accesibile revenind 
personalului de serviciu. Următorul model 
de robot, la care se lucrează in prezent, 
va putea pătrunde insă in orice cotlon.

• PUNTE ÎNTRE REGNURI ?
De multă vreme s-a descoperit că în țesu
turile vegetale există un hormon, acidul 
abscizic, care favorizează germinația, creș
terea și apoi uscarea plantelor. Bunăoară, 
acest hormon provoacă, toamna, căderea 
frunzelor, după închiderea stomatelor, sub 
acțiunea „stresului" cauzat de căldură. 
Stomatele sint mici deschideri in epiderma 
frunzelor, servind la 
rație.

Recent, biochimiști 
rit această substanță 
animale, mai precis al porcinelor și al 
unor rozătoare. Experimentele au dovedit 
că atunci cind extractul de acid abscizic 
de origine animală s-a introdus in plante, 
invariabil, stomatele frunzelor s-au închis. 
La ce este necesară animalelor această

respirație și transpi-

francezi au descope- 
și- in creierul unor

substanță rămine deocamdată o enigmă. 
Se știe doar că hormonul prezent in cre
ierul animalelor nu provine din hrană ; 
prin urmare, el este fabricat in organis
mul acestora.

• DETECTOR DE HIDROCAR
BURI. Rocile cu pete de petrol, ochiurile 
de apă cu asemenea urme, cit și alte 
semne de suprafață similare, ușor vizibile, 
indică deseori prezenta petrolului la mare 
adincime, in măruntaiele pămintului. 
De fapt, la începuturile exploatărilor pe
troliere, multe zăcăminte bogale s-au des
coperit, pur și simplu, prin identificarea 
locurilor unde petrolul și gazele 
îsi făceau apariția la suprafața 
tului. Iată însă că. de curind. 
panie din S.U.A. a început să

naturale 
pămin- 

o com- 
pra etice

o nouă versiune, ce-i drept mai sofisti
cată. a acestei vechi • tehnici de prospec
tare a zăcămintelor de hidrocarburi, 
toda presupune depistarea 
urmelor 
trem de 
strecurat

Ca un . .
a gazelor care, potențial, ar exista 
zonă dată, Institutul de 
hidrocarburilor gazoase, din Dallas, oferă 
un original sistem de detectare. Fixat 
la baza unui elicopter, acesta are 
capacitatea de a „simți" hidrocarburile ga
zoase. Cind acest aparat trimite spre pă- 
mint microunde de o anumită frecventă, 
moleculele de hidrocarburi devin fluores
cente, prin emiterea de microunde cu o 
frecventă mai joasă. După detectarea și

Me- 
și analizarea 

invizibile cu ochiul liber și ex- 
diluate de hidrocarburi oare s-au 
din adîncuri la lumina zilei, 
prim pas în căutarea petrolului șl 

intr-o 
prospectare a

vizualizarea acestor emisii, aparatul eva
luează cantitatea de hidrocarburi existente 
în subsol, Pină in prezent, de fiecare dată 
cind s-a detectat un puternic semnal. în 
locurile respective au fost descoperite în
semnate zăcăminte de petrol și de gaze, 
în urma forării de puțuri. întrucit detec
torul nu poate preciza dacă zăcămîntul 
respectiv este de petrol sau de gaze 
naturale, la un institut de cercetări din 
Pittsburg s-a pus la punct o efjcientă 
metodă de determinare a naturii acestuia. 
Prin cromatografie gazoasă se măsoară 
proporția in care sint prezânte metanul, 
etanul, propanul și butanul în hidrocarbu
rile depistate la suprafață, stabilindu-se, pe 
această bază, ce fel de zăcămint este mai 
probabil să fie găsit în respectivul loc.
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pentru încetarea cursei inarmărilor j
Acțiuni și luări de poliție moscova. Adunare festivă 

consacrată împlinirii a 25 de ani de la încheierea 
cooperativizării agriculturii în România

Reuniune a juriștilor și oamenilor de știință consacrată [ 
modalităților de încetare a cursei înarmărilor

nucleare. Atenția se va concentra i 
asupra aspectelor juridice si teh-

MOSCOVA. — La Moscova a în
ceput cea de-a V-a întîlnire a ju
riștilor și oamenilor de știință so
vietici și americani, specialiști în 
problema controlului armamentelor

aoupid «bMULtClUl JUllUlllC Q-L leii , 
nice ale soluționării celei mai acu- ) 
te probleme a contemporaneității 
— încetarea cursei înarmărilor.

în sprijinul creării de zone denuclearizate
STOCKHOLM. — La încheierea 

forumului international al tinere
tului găzduit de localitatea suedeză 
Soedertaelje, participanții s-au pro
nunțat pentru crearea unor zone 
lipsite de arme nucleare in diferite 
regiuni ale lumii.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — S. 
Morcovescu transmite : Sub auspi
ciile Asociației de prietenie sovieto- 
română, la Academia de științe a- 
.gricole „K. A. Timiriazev" a avut 
loc o adunare festivă consacrată 
marcării a 25 de ani de la încheierea 
cooperativizării agriculturii în țara 
noastră.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, vorbitorii au relevat profun
dele transformări înregistrate in anii 
construcției socialiste în agricultura

țării noastre și în viața satului ro
mânesc, îndeosebi în perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român. Au fost 
puse în evidentă aspecte ale colabo
rării româno-sovietice în domeniul 
agriculturii și al cercetărilor științi
fice în diverse ramuri agricole.

O adunare festivă consacrată eve
nimentului aniversat a avut loc la 
Institutul de științe agricole din ora
șul Belaia Țerkovi, regiunea Kiev.

Pentru o soluție negociată 
a stării conflictuale 

din America Centrală
TEGUCIGALPA 26 (Agerpres). — 

Intr-o declarație făcută la Teguci
galpa, unde se află în vizită oficială, 
președintele Congresului Național 
Columbian (parlamentul), Humberto 
Pelaez, s-a pronunțat pentru o solu
ție negociată a crizei centro-ameri
cane — transmite agenția I.P.S. El a 
evidențiat necesitatea de a se ac
ționa pentru blocarea oricăror opți
uni militare la starea conflictuală 
din America Centrală și pentru res
pingerea fermă a amestecului străin 
în' treburile interne ale regiunii. 
Humberto Pelaez a evidențiat efor
turile de pace ale „Grupului de la 
Contadora", la care a contribuit și 
țara sa ca membru al acestui grup.

Convorbiri româno-zaireze
KINSHASA 26 (Agerpres). — Aflat 

la Kinshasa, unde a participat la 
manifestările prilejuite de Împli
nirea a 20 de ani de la crearea Miș
cării Populare a Revoluției din Zair, 
tovarășul Miu Dobrescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președinte al . Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, a avut con
vorbiri cu o delegație a Uniunii Na
ționale a Oamenilor Muncii din Zair

(U.N.T.Z.A.), condusă de Kombo 
Tonga Boke, secretar general al 
U.N.T.Z.A. Au fost evidențiate bune
le raporturi existente între cele două 
centrale sindicale, necesitatea dez
voltării acestora, a sporirii contribu
ției lor la întărirea colaborării și 
cooperării româno-zaireze pe multi
ple planuri. A fost semnat un 
program de colaborare între U.G.S.R. 
și U.N.T.Z.A.

NEW DELHI

Apel al Partidului
NEW DELHI 26 (Agerpres). — 

Partidul Comunist din India a che
mat la mobilizarea imediată a tutu
ror forțelor patriotice și progresiste 
ale Indiei pentru lupta împotriva 
celor care subminează unitatea țării 
prin exploatarea fanatismului reli
gios. Apelul este lansat intr-un me
saj adresat primului-ministru indi-

Comunist din India
an, Rajiv Gandhi, de Rajeshwara 
Rao. secretar general al Consiliului 
Național al P.O. din India. în me
saj se atrage atenția asupra situa
ției alarmante create în relațiile in- 
tercomunitare, ca urmare a ciocni
rilor armate în mai multe orașe in
diene.

Aceasta — s-a subliniat — ar 
o contribuție importantă la crește
rea încrederii reciproce intre țări, 
și eliminarea pericolului izbuc- ) 
nirii unei noi conflagrații mon- 
diale. |

sînt menite să perfecționeze ar- J 
mele atomice existente și să creeze ț 
altele noi, ceea ce duce la o și mai , 
mare destabilizare a situației in- I 
ternaționale și la sporirea ame- I 
nințării față de securitatea tuturor ’ 
țărilor, a spus el.

Experiențele nucleare — factor de agravare 
a situației internaționale

WASHINGTON. — George Brown, 
membru al Camerei Reprezentan
ților a Congresului Statelor Unite, 
s-a pronunțat, într-o declarație fă
cută 
tarea 
arme

la Washington, pentru înce- 
tuturor experiențelor cu 

nucleare. Aceste experiențe

Precizări privind statutul bazelor militare 
americane din Grecia

ATENA, 
organiza 
blema viitorului bazelor 
americane din Grecia numai dacă 
se va ajunge la un nou acord 
între autortățile de la Atena și 
Washington, a precizat ’ purtătorul

— Guvernul elen va 
un referendum în pro- 

militare

Instaurarea noii ordini economice internaționale- cerință a progresului tuturor popoarelor ORIENTUL MIJLOCIU
*BEIRUT 26 (Agerpres). — Libanul 

a întreprins recent demersuri pe lin
gă membrii permanent! ai Consiliu
lui de Securitate pentru ca aceștia 
să exercite presiuni asupra Israe
lului în vederea încetării agresiuni
lor israeliene împotriva sudului tă
rii. Președintele Libanului’, Amin 
Gemayel, a fost informat despre re
zultatele acestor demersuri de re
prezentantul permanent libanez la 
O.N.U., Rashid Fakhoury. Demersu
rile au fost initiate ca urmare a 
agravării tensiunii din sudul Liba
nului după intensificarea prezentei 
israejiene în regiune.

Președintele Adunării Naționale a 
Libanului. Hussein El Husseini, a 
cerut tuturor părților libaneze să ac
ționeze pentru menținerea unității 
țării și a dejuca astfel încercările 
Israelului de a diviza teritoriul na
țional și a crea entități etnice si sec
tare.

Pe de altă parte. în sudul Libanu
lui. Comitetul popular al taberei de 
refugiați palestinieni Rashidiyeh. si
tuată lingă Sour (Tyr), a cerut ridi
carea blocadei impuse de milițiile 
Amal în ce privește aprovizionarea 
cu alimente. Din cauza blocadei, 
condițiile de viață ale locuitorilor 
taberei continuă să fie deosebit de 
dificile,

MONTEVIDEO 26 (Agerpres). — 
Președintele Argentinei, Râul Alfon- 
sin, s-a pronunțat pentru instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale. care să demonstreze viabi
litatea principiilor echității și drep
tății sociale — relatează agenția 
Prensa Latina. Intr-un discurs pro
nunțat la Montevideo, șeful statului 
argentinian a exprimat necesitatea 
așezării unor baze solide, indispen
sabile garantării păcii și securității 
internaționale și a chemat popoarele 
din regiune la consolidarea unității 
lor de acțiune, în lupta pentru solu
ționarea problemelor majore ce con
fruntă țările latino-americane, între 
care un loc central îl ocupă datoria 
externă.

CAIRO 26 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, a 
chemat la întreprinderea de eforturi 
susținute pentru soluționarea pro
blemelor cu care se confruntă Afri
ca, relevînd necesitatea întăririi 
cooperării între țările continentului. 
Șeful statului egiptean a evidențiat 
importanța organizării unei confe
rințe internaționale consacrate dis
cutării problemei datoriei externe a 
Africii, care în 1986 a crescut cu 40 
de miliarde dolari. Hosni Mubarak a 
reafirmat solidaritatea tării sale cu 
lupta dreaptă a țărilor din „prima li
nie", denunțînd politica de agresiune 
și destabilizare economică a țărilor 
vecine promovată de regimul mino
ritar de la Pretoria, informează 
agenția China Nouă.

ROMA 26 (Agerpres). — La Roma 
s-au deschis lucrările sesiunii de 
primăvară a Comitetului director al 
Programului Alimentar Mondial. 
Luind cuvintul la deschiderea reuni
unii, Edouard Saouma, directorul 
general al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.), a arătat, între altele, 
că insecuritatea alimentară se dato
rează și situațief defavorabile a ță
rilor în curs de dezvoltare, motivată 
de veniturile reduse obținute din 
exporturi, de restricțiile în ce pri
vește accesul pe piețele statelor in
dustrializate, de înrăutățirea rapor
turilor în schimburile externe și de 
povara datoriilor externe. Vorbitorul 
a evidențiat, totodată, necesitatea 
edificării noii ordini economice in
ternaționale

BRASILIA 26 '(Agerpres). — Mi
nistrul finanțelor al Braziliei, Luis 
Carlos Bresser Pereira, a reafirmat 
că țara sa va menține suspendată 
plata dobînzilor la datoria externă 
pînă își va spori nivelul rezervelor 
și creditorii vor garanta noi împru
muturi — informează agenția Pren
sa Latina. In cele trei luni trecute de 
la adoptarea acestei măsuri, rezerve
le Braziliei în loc să crească au scă
zut la 3,8 miliarde dolari, datorită 
în principal reducerii excedentului 
comerțului exterior — care pină in 
octombrie 1986 era de 1 miliard de 
dolari pe lună — la 200 milioane do
lari în primul trimestru al anului 
în curs.

ASPRE CRITICI LA 
REGIMULUI RASIST

NEW DELHI 26 (Agerpres). — 
Problemele din sudul Africii pot fi 
soluționate doar prin eliminarea re
gimului de apartheid din R.S.A., 
factorul destabilizator al situației 
din zonă, a declarat președintele 
Zambiei. Kenneth Kaunda, intr-un 
mesaj adresat participanților la un 
seminar internațional al ziariștilor 
din țările nealiniate, la New Delhi, 
cu tema „Mijloacele de informare 
în masă și lupta împotriva politicii 
de apartheid".

DAR ES SALAAM 26 (Agerpres).
— Stabilitatea politică și economică 
a țărilor independente din sudul A- 
fricii se află permanent amenințate 
de actele agresive ale regimului ra
sist de la Pretoria — a declarat pre
sei ministrul comunicațiilor din Tan
zania. El a făcut această afirmație 
cu prilejul unei reuniuni consacrate 
punerii în funcțiune a unei șosele 
internaționale ce leagă țara sa de 
Zambia. O dovadă a poziției R.S.A. 
față de țările vecine este faptul că 
această șosea a constituit, în repeta
te rînduri, ținta atacurilor forțelor 
militare sud-africane — a arătat 
ministrul tanzanian.

ACCRA 26 (Agerpres). — Orga
nizația Unității Sindicale Africane 
(O.U.S.A.) s-a pronunțat pentru e- 
liberarea imediată și necondiționată 
a lui Nelson Mandela, lider al Con
gresului Național African, aflat de 
peste 20 de ani în închisorile regi
mului de la Pretoria.

HARARE 26 (Agerpres). — Primul 
ministru al Republicii Zimbabwe, 
Robert Mugabe, președinte în exer-

ADRESA POLITICII 
DE LA PRETORIA 

cițiu al mișcării de nealiniere, a ce
rut țărilor africane să-și intensifi
ce acțiunile în direcția eliminării po
liticii de apartheid de pe continen
tul african.

PRETORIA 26 (Agerpres). — Au
toritățile de Ia Pretoria au condam
nat la termene lungi de închisoare 
patru militanți antiapartheid din 
R.S.A. Printre aceștia se află și Ar- 
noldt Stofile. unul din liderii regio
nali ai Frontului Unit Democratic, 
largă organizație antiapartheid. El a 
fost arestat ne motiv că în cadrul 
unor conferințe s-a pronunțat pen
tru abolirea legislației de apartheid 
si a discriminării rasiale din R.S.A.

NEW DELHI 26 (Agerpres). — In
dia a lansat lin apel către Organi
zația Națiunilor Unite, mișcarea de 
nealiniere și întreaga opinie publică 
internațională să acționeze în favoa
rea independenței Namibiei, trans
mit agențiile de presă.

PRETORIA 26 (Agerpres). — In 
R.S.A. s-a produs un nou accident 
de mină, soldat cu morti și răniți. 
La mina de aur Beatrix din provin
cia Orange. în urma unei puterni
ce explozii s-a surpat o galerie. î' 
interiorul. căreia și-au pierdut via 
ta doi mineri, alți 20 fiind răniți.

In ultimul timp. în minele sud-a
fricane s-au produs numeroase ac
cidente datorate. în principal, insu
ficientei măsurilor de securitate in 
subteran.

In urma accidentelor din mi
nele unei singure corporații, numai 
în septembrie anul trecut și-au pier
dut viata 177 mineri.
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Partidului Social- ț
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de cuvint guvernamental, Yannis 
Roubatis. El a menționat că S.U.A. 
ar trebui să-și retragă bazele din 
Grecia pînă la sfîrșitul anului 1988, 
cînd expiră actualul acord dintre 
cele două părți în domeniile eco
nomic și al apărării.

Femeile din Islanda cer să se renunțe la toate planurile 
de construcții militare în tară

REYKJAVIK. — Alianța electo
rală a femeilor din Islanda, for
mațiune politică ce a obtinut un 
succes semnificativ la scrutinul 
parlamentar din 25 aprilie, a cerut 
renunțarea la toate planurile de 
construcții militare în țară. Liderii 
alianței poartă în prezent convor-

biri cu reprezentanții Partidului 
Independenței și 1
Democrat în problema formării 
noului guvern, avansînd această 
cerere drept o condiție 
pentru, participarea la 
cabinet de coaliție.

Proteste împotriva desfășurării 
de noi avioane strategice

WASHINGTON. în zona bazei 
aeriene McConnell din statul ame
rican Kansas a avut loc o demon- 

Participanții
/ au cerut să se pună capăt cursei
1 inarmărilor nucleare și au protes- 

tat împotriva planurilor de desfă-

ț 
ț
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șurare a 17 noi avioane
de tip B-l b, avînd la bord rache
te nucleare „Cruise".

Poliția a intervenit pentru dis
persarea demonstranților, operind 
70 de arestări.

Autoritățile israeliene de ocupație 
continuă să intensifice acțiunile re
presive împotriva populației palesti
niene din teritoriile ocupate de pe 
malul vestic al Iordanului. Astfel, 
ieri și noaptea trecută armata israe- 
liană a efectuat așa-rjumite „opera
țiuni de ourățire" în orașul Qal
qiliya. Au fost închise toate căile de 
aeoes spre oraș și au fost efectuate 
percheziții și arestări.

Toate diferendele dintre state să fie soluționate 
pe calea tratativelor 1

Manevră politică a autorităților sud-coreene

QUITO. — Ia capitala Ecuadoru
lui au început lucrările unei re
uniuni privind dezarmarea, pacea 
și drepturile omului in America 
Latină, la care iau parte reprezen
tanți ai vieții social-politice șl eco
nomice din regiune.

Luind cuvintul în deschiderea 
lucrărilor, secretarul executiv al 
Asociației latino-americane pentru 
drepturile omului, Cesar Veduga, 
a arătat că stările conflictuale din 
America Centrală și din alte re
giuni ale lumii, criza economică 
mondială și sporirea continuă a da
toriei externe stau la baza creșterii 
tensiunii din relațiile interstatale — 
relatează agenția Prensa Latina. El 
s-a pronunțat pentru soluționarea

pe calea tratativelor a tuturor di
ferendelor dintre state, pentru in
tensificarea acțiunilor în favoarea 
dezarmării și păcii.

Președintele Consiliului Mondial 
al Păcii, Romesh Chandra, a che
mat, la rîndul său, popoarele lumii 
să acționeze ferm pentru dezar
mare și pace, pentru înlăturarea i 
definitivă a pericolului declanșării * 
unei conflagrații mondiale 
secințe nefaste pentru 
omenire.

Pe agenda reuniunii au 
scrise, de asemenea, problema so
luționării datoriei externe și nece
sitatea instaurării unei noi ordini 
economice internaționale.

cu con- 
intreaga

fost în-

*
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SEUL 26 (Agerpres). — In încer
carea de a abate atenția de la gra
vele probleme cu care se confruntă 
societatea sud-coreeană, regimul 
dictatorial de la Seul a recurs la o 
nouă manevră „cosmetică", acceptînd 
demisia primului-ministru Lho Shin 
Ypng și a altor cinci miniștri, între 
care ministrul. de interne. Aparent, 
s-a dat curs astfel cererilor expri
mate de mii de cetățeni sud-coreeni 
care se pronunță tot mai ferm pen
tru o democratizare a vieții politice 
interne. în esență nu s-a schimbat 
nimic, în fruntea noului guvern for
mat aflindu-se un alt „om de Încre
dere", fostul consilier prezidențial, 
Lee Han Key.

După cum apreciază agențiile de 
presă, această schimbare în condu
cerea Coreei de Sud nu va putea di
minua forța acțiunilor populare care 
cer reforme cu adevărat democrati

ce, abolirea sistemului dictatorial și 
organizarea unor alegeri libere.

SEUL 26 (Agerpres). — Ample de
monstrații antiguvernamentale au 
avut loc în ultimele zile la Seul, 
Inchon și in alte orașe ale Coreii de 
Sud. Agențiile de presă relatează 
că demonstrațiile sînt organizate în 
memoria victimelor din timpul răs
coalei populare de la Kwangju, din 
mai 1980, iar participanții — stu- 
denți, muncitori, membri ai clerului 
și alte straturi largi ale populației 
— au cerut demisia imediată a șe
fului regimului. Chun Du Hwan, re
vizuirea constituției și organizarea 
de alegeri prezidențiale democratice.

Autoritățile au mobilizat puternice 
detașamente de poliție pentru a re
prima manifestațiile. Au fost ares
tate, numai sîmbătă și duminică, 
1 350 de persoane.

■—............. (P/JV ACTLiLITATLi l’OMTK.A, =======

R f.g. Alegerile locale: un vof semnificativ 
împotriva eurorachetelor

AGENDĂ DIPLOMATICĂ
O Aflat la OTTAWA în vizită 

oficială, președintele Franței, 
Franțois Mitterrand, .a luat cu
vintul în Parlamentul canadian, 
unde a relevat, între altele, im
portanța intensificării eforturilor, 
pe plan internațional, în vede
rea dezarmării. ® Promovarea 
relațiilor economice dintre R. S. 
Cehoslovacă și R.S.F. Iugoslavia, 
precum și aspecte ale situației 
internaționale actuale au consti
tuit principalele puncte aflate 
pe agenda convorbirilor de la 
PRAG A dintre Lubomir Strougal, 
președintele Guvernului R.S.C., 
și Branko Mikulici, președintele 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I. După cum informează 
agenția Taniug, cu acest prilej 
s-a exprimat satisfacția pentru 
bunele relații existente între cele 
două țări, precum și dgrința ex
tinderii lor în continuare. • La 
invitația primului-ministru al 
Japoniei, Yasuhiro Nakasone, 
președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Polone, Wojciech Jaru
zelski, va întreprinde o vizită o- 
ficială de stat la Tokio in pe
rioada 29 iunie — 2 iulie.

Declin accentuat In siderurgia țărilor Pieței comune
BRUXELLES 26 (Agerpres). — Si

tuația din sectorul comunitar al oțe
lului, care în ultimii ani a cunoscut 
o înrăutățire constantă, va fi dezbă
tută în cadrul unei reuniuni a mi
niștrilor economiei și industriei din 
statele C.E.E. la 1 iunie, în Luxem
burg — transmite din Bruxelles 
agenția A.D.N.

Din 1980 și pină in prezent, dimi
nuarea producției de oțel a dus la 
restringerea utilizării miinii de lu

cru în acest sector cu 400 000 de per
soane, insemnind, practic, jumătate 
din totalul forței de muncă din ra
mura respectivă. în condițiile scăde
rii în continuare a producției, cu 
riscul cel mai mare sint confruntate 
micile firme care se văd în situația 
de a-și inoeta activitatea. Adevăra
tele victime însă, comentează agen
ția A.D.N., sînt lucrătorii siderurgiști; 
amenințați de perspectiva pierderii 
locurilor de muncă.

CERCETĂRI LA BORDEL COMPLEXULUI 
ORBITAL SOVIETIC

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Con
form programului, cosmonauta so
vietici continuă să execute la bordul 
complexului spațial „MIR" cercetări 
științifice și experimente legate de 
prospectarea bogățiilor naturale ale 
Pămintului și de studierea mediului 
ambiant, relatează agenția T.A.S.S.

Pe lingă aceasta, Iuri Romanenko 
și Aleksandr Laveikin continuă des
cărcarea navei de transport „Pro- 
gress-30" și efectuează lucrări de în
treținere curentă a aparaturii și in
stalațiilor de la bordul complexului.

De asemenea, continuă punerea la

punct a metodelor de dirijare a zbo
rului complexului orbital cu ajuto
rul stabilizatoarelor giroscopice de 
pe modulul „Quant". Folosirea aces
tor instalații, relatează . T.A.S.S., 
permite orientarea și stabilizarea 
complexului, in condițiile economi
sirii considerabile a carburanților din 
rezervoarele sistemului motor comun 
al complexului.

Din datele telemetrice și din ra
poartele echipajului reztlltă că zbo
rul complexului orbital se desfășoară 
normal. Cei doi cosmonaută se simt 
bine.

Fără îndoială, anul 1987 se consti
tuie intr-un an electoral prin exce
lență pentru R. F. Germania. După 
alegerile pentru Bundestag din 25 ia
nuarie, care au reconfirmat manda
tul coaliției guvernamentale dintre 
creștin-demoerați și liberal-demo- 
crați (deși cu un recul in ce-i pri
vește pe primii față de preceden
tul scrutin), electoratul vest-ger- 
man a fost chemat din nou la urne 
pentru reînnoirea, dietelor regio
nale — la 5 aprilie în landul 
Hessa și la 17 mai în landurile Ham
burg și Rhenania-Palatinat — urmind 
ca, la 13 septembrie, să fie iarăși 
solicitat, de data aceasta în landu
rile Schleswig-Holstein și Bremen. 
De regulă, în scrutinele regionale pe 
primul plan al atenției se află, cum 
este și firesc, problemele la nivelul 
regiunii respective, mai ales cele cu 
caracter social-economic. Șomajul 
care, pe ansamblul țării, depășește 
in prezent 2.2 milioane de oameni, 
afectind, într-o măsură mai mare 
sau mai mică, toate landurile ; difi
cultățile care confruntă un șir de 
ramuri industriale, șantierele navale, 
siderurgia, industria extractivă ; ne
mulțumirile generate de modul in 
care se răsfrîng pe plan local mă
surile decurgînd din politica agrară 
a Pieței comune ; controversele pro
vocate de aplicarea noii reforme fis
cale ; sinuozitățile înregistrate în 
facerea și desfacerea unor alianțe și 
coaliții intre diferite formații poli
tice — toate acestea și-au avut rolul 
lor in cele trei consultări electorale 
•de pină acum.

Iată insă că in ultimele două (cele 
din Hamburg și Rhenania-Palatinat), 
dincolo de asemenea aspecte locale, 
pină la urmă s-a dovedit determi
nant, potrivit opiniei unanime a ob
servatorilor, un factor de semnifi
cație politică generală, și anume 
dezbaterea care are loc, la nivelul 
întregii țări, asupra problemei 'euro
rachetelor, problemă care privește, 
în modul cel mai direct și în egală 
măsură, pe toți locuitorii Republicii 
Federale, ca, de altfel, pe toți locui
torii Europei.

Interesul populației vest-germane 
față de această chestiune este ex
plicabil finind seama de faptul că 
din cele 316 rachete nucleare ame
ricane cu rază medie de acțiune 
(1 000—5 oho km) instalate pină acum 
in Europa occidentală o bună parte 
— 108 rachete de tipul „Pershing 2“ 
și circa 100 rachete de croazieră — 
sint amplasate pe teritoriul R.F.G., 
la acestea adăugindu-se cele 72 ra
chete cu rază scurtă de acțiune (500— 
1 000 km) de tipul „Pershing l-a"

din dotarea directă a Bundeswehr- 
ului, capabile sâ transporte și ele 
focoase nucleare, aflate insă sub con
trolul S.U.A. (in baza aranjamen
tului așa-numitei „duble chei") : in 
plus, pe teritoriul țării sint concen
trate mari cantități de armament 
convențional. Prezența unui arsenal 
de asemenea proporții implică pri
mejdii evidente. Tocmai de aceea, 
opinia publică vest-germană a salu
tat cu satisfacție posibilitatea elimi
nării amenințării racheto-nucleare de 
pe continent, ca urmare a propune
rii U.R.S.S. de a se aborda separat 
problema rachetelor cu rază medie 
de acțiune americane și sovietice de 
alte aspecte ale armamentelor nu
cleare și cosmice, completată cu 
oferta de retragere și a rachetelor 
cu rază scurtă de acțiune (sau 
operativ-tactice) amplasate in R.S. 
Cehoslovacă și R.D. Germană, ca 
și a reacției pozitive a S.U.A. la a- 
ceste propuneri. Or, așa cum se știe, 
față de situația nou creată, pozițiile 
diferitelor forțe politice din R.F.G., 
inclusiv cele care formează coaliția 
guvernamentală, nu coincid, ele evi
dențiind serioase deosebiri.

Astfel, Partidul Social-Democrat, de 
opoziție, s-a declarat, din primul mo
ment și fără rezerve, în favoarea eli
minării, și de o parte, și de alta, de 
pe continentul european a rachete
lor cu rază atit medie, cit și scurtă 
de acțiune („dubla opțiune zero"). In 
ce privește formațiile care alcătuiesc 
coaliția guvernamentală de la Bonn, 
liberal-democrații, prin glasul minis
trului de externe. Hans-Dietrich Gen
scher, au declarat, de asemenea, că 
sprijină „dubla opțiune zero", în timp 
ce creștin-democrații au exprimat, in 
special prin intermediul ministrului 
apărării, Manfred Woerner, serioase 
rezerve față de renunțarea la rache
tele cu rază mai scurtă de acțiune, 
invocind existența unor dezechilibre 
în acest domeniu și mai ales in do
meniul armamentelor convenționale, 
ceea ce, potrivit afirmațiilor lor, ar 
face necesar nu numai sâ nu se pro
cedeze la lichidarea rachetelor ope
rativ-tactice instalate în R.F.G., ci, 
mai mult, ca numărul acestora să 
sporească. Majoritatea cercurilor po
litice internaționale, inclusiv unii 
aliați din cadrul N.A.T.O., au apre
ciat poziția creștin-democraților ca 
ridicind serioase obstrucții in calea 
procesului de negocieri sovieto-ame- 
ricane ce vizează eliminarea euro
rachetelor.

Apropierea alegerilor din landurile 
Hamburg și Rhenania-Palatinat, în 
condițiile în care devenea tot mai 
limpede dorința păturilor celor mai

largi ale populației de lichidare, cit 
mai grabnică, a tuturor armelor ra
cheto-nucleare, a determinat insă, în 
ultimul moment, o schimbare in po
ziția creștin-democraților. Cu numai 
două zile înainte de data alegerilor, 
într-o declarație considerată ca „sur
prinzătoare". cancelarul Helmut Kohl 
s-a referit la dezideratul unei soluții 
globale, care să includă și armele 
nucleare cu. rază foarte scur
tă de acțiune, sub 500 km, res
pectiv cele destinate teatrului de 
operațiuni care nu fac obiectul 
actualelor negocieri sovieto-america- 
ne. Presa veșt-germană nu a pre
getat să vorbească de „caracterul 
vădit electoral" și de natură a da 
naștere la „confuzii" al acestei de
clarații. Cotidianul „GENERAL AN- 
ZEIGER", apropiat Partidului Liber- 
Democrat, a utilizat chiar termenul 
de „fugă înainte", «respectiv de su
pralicitare, in timp ce purtătorul de 
cuvint al opoziției social-democrate, 
Giinter Verheugen. .a apreciat de
clarația ca „o încercare de a împie
dica ceea ce este posibil in prezent 
în domeniul dezarmării", prin intro
ducerea în discuție a unui element 
suplimentar, depășind cadrul tratati
velor ce se desfășoară actualmente. 
De altfel, după ce trecuseră doar 
citeva ore de la declarația amintită, 
cancelaria federală a dat publicității 
o precizare prin care dezmințea că 
aceasta ar echivala o „opțiune zero 
totală", adăugind că „guvernul fede
ral iși va definitiva poziția asupra 
propunerilor privind dezarmarea nu
mai după ce vor fi fost examinate 
implicațiile lor in toate domeniile", 
ceea ce, practic, echiyala cu o reîn
toarcere a lucrurilor la punctul de 
plecare.

Acestea au fost împrejurările în 
care s-au desfășurat cele două ale
geri locale și rezultatele lor sînt in
terpretate de observatorii scenei po
litice vest-germane ca dînd un cîș- 
tig net de cauză partidelor care 
s-au pronunțat, fără echivoc și din 
capul locului, în favoarea eliminării 
eurorachetelor cu rază medie de ac
țiune și operativ-tactice. La Ham
burg, speranța creștin-democraților 
de a smulge social-democrâților po
ziția lor majoritară de care aceștia 
beneficiază prin tradiție — reeditînd, 
astfel, performanța din luna aprilie 
de la Hessa — nu s-a adeverit : 
Partidul Social-Democrat și-a con
solidat poziția, obținind două man
date in plus in landtag (parlamentul 
local), în timp ce Partidul Creștin- 
Democrat a pierdut cinci locuri. Mai 
mult, după o absență de nouă ani, 
Partidul Liber-Democrat a revenit

în landtag, reușind să treacă de ba
remul minim de cinci la sută din 
voturi : acest partid dispune acum 
de opt locuri in parlamentul local, 
ceea ce ii conferă poziția de arbitru 
in formarea viitorului guvern de 
land, in condițiile in care nici social- 
democrații, nici creștin-democrații nu 
dispun de majoritatea absolută ne
cesară unui guvern monocolor.

Liberal-democrații au revenit și în 
landtagul din Rhenania-Palatinat, 
unde vor dispune de șapte locuri, 
in timp ce social-democrații și-au 
menținut, in linii mari, pozițiile an
terioare. Cit privește creștin-demo
crații, potrivit agențiilor de presă, 
aceștia au înregistrat o adevărată 
„derută", pierzind nouă mandate și, 
o dată cu aceasta, și majoritatea ab
solută de care beneficiaseră neîn
trerupt în landtag timp de 16 ani. 
Și în acest caz, în ceea câ privește 
formarea , noului guvern, rolul de 
arbitru revine Partidului Liber-De- 
mocrat, partizan consecvent al 
„dublei opțiuni zero".

Rezultatul votului din Rhenania- 
Palatinat este cu atit mai simptoma
tic cu cit acesta este landul cu cea 
mai mare concentrare de armament 
atomic și convențional — aci profi- 
lindu-și umbra lor amenințătoare 96 
rachete de croazieră și tot aci (in 
localitatea Ramstein) aflindu-se cea 
mai mare bază aeriană din Europa 
a forțelor N.A.T.O. Pierderea majo
rității absolute de către forțele con
servatoare din acest land, ca și 
nereușita înregistrată de aceleași 
forțe la Hamburg sînt puse nemijlo
cit pe seama „lipsei de decizie a 
creștin-democraților în problemele 
dezarmării" (agenția spaniolă EFE). 
De altfel, insăși cancelarul Kohl, in 
cadrul unei dezbateri televizate ime
diat după anunțarea rezultatelor ale
gerilor, a recunoscut că „atitudinea 
alegătorilor a fost determinată de 
chestiunile privind dezarmarea".

Intr-adevăr, prin votul lor, alegă
torii din cele două landuri și-au ma
nifestat clar opțiunile in favoarea 
înlăturării primejdiei nucleare, a în
cheierii neîntîrziate a unui acord 
care să ducă la eliminarea .eurora
chetelor cu rază medie și scurtă de 
acțiune, deschizind, astfel, calea con
solidării păcii și securității pe conti
nent. In felul acesta, se poate spune, 
pe un plan mai larg, că ambele 
scrutine dobindesc semnificația unui 
adevărat plebiscit, la care, neîndoios, 
subscriu sectoarele cele mai diverse 
ale populației vest-germane, ca și, 
in general, ale întregii Europe.

Romulus CĂPLESCU
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I MANIFESTARE. In orașul Ha- 
meenlinna din Finlanda a avut loc 

Io manifestare în cadrul căreia 
primarul orașului și președintele 
filialei locale a Asociației de prie- 

I tenie Finlanda—România au scos 
in evidență realizările obținute de 
poporul român in construirea vieții 
sale noi socialiste, relațiile de 

I prietenie dintre România și Fin
landa. A avut loc o gală de filme 
documentare românești.

| TIRGUL INTERNATIONAL DE 
I MAȘINI-UNELTE „METFORM ’87" 

s-a deschis la Toronto. România 
| este reprezentată la această ediție 

a tirgului de întreprinderea de co
merț exterior „Mașinexportim- 

Iport". Exponatele românești se 
bucură de aprecierile specialiștilor 
și oamenilor de afaceri pentru per
formanțele tehnice și modul lor de 

[ prezentare.
DIN INIȚIATIVA F. C. PORTU- 

. GIIEZ, la Lisabona s-a desfășurat 
un simpozion consacrat examinării 

I consecințelor economice, sociale și 
politice ale aderării Portugaliei la 

I Piața comună. Au participat depu
tății P.C.P. din Adunarea Repu
blicii și Parlamentul vest-euro- 
pean, organ consultativ al C.E.E., 
precum și oameni de știință și li- 

I deri sindicali portughezi. In cursul 
dezbaterilor s-a relevat că intrarea 

1 Portugaliei în Piața comună a dus 
la agravarea deficitului comercial 
și a șomajului.

ÎN CAPITALA ARGENTINEI au 
I avut loc festivitățile centrale de

dicate sărbătorii naționale — cea 
Ide-a 177-a aniversare a Revoluției 

din mai 1810. Au participat pre
ședintele țării. Râul Alfonsln, mem- 

. bri ai guvernului, alte persoane 
oficiale. La 25 mai 1810 a fost 

■ creată in Argentina prima juntă 
națională de guvernămînt. Eveni- 

Irrientul a reprezentat începutul pro
cesului obținerii independenței na
ționale, care a fost proclamată la 

. 9 iulie 1816.

CONVENȚIE. întruniți la Bru
xelles, miniștrii justiției din țările 
C.E.E. au convenit asupra unei 
extinderi a conlucrării între sta
tele membre în lupta împotriva 
terorismului și crimei organizate. 
A fost semnată o convenție privind 
extrădarea reciprocă a criminalilor 
către țara pe teritoriul căreia a 
fost săvirșită crima. Nu a fost rea
lizată însă o înțelegere deplină în 
această problemă — Grecia și 
Franța nu au semnat convenția.

LUPTELE DIN SALVADOR. 
Forțele democratice insurecționale 
din Salvador au atacat, in ultimele 
zile, poziții ale trupelor trimise îm
potriva lor in diferite puncte de pe 
teritoriul național, cauzind inami
cului pierderi în oameni și tehnică 
de luptă, a anunțat postul de radio 
salvadorian „Venceremos". Arma
ta salvadoriană a pierdut in cursul 
schimburilor de focuri 214 comba
tanți, citeva vehicule militare, ar
mament și muniții.

O CONFERINȚA INTERNA
ȚIONALA consacrată problemelor 
legate de accidentele la locul de 
muncă și de bolile profesionale s-a 
deschis la Stockholm. Potrivit sta
tisticilor, anual in lume își pierd 
viața în accidente la locul de 
muncă peste 10 000 de persoane, iar 
alte 300 000 suferă diverse vătă
mări corporale sau contractează 
boli profesionale. Timpul de muncă 
pierdut în felul acesta echivalează, 
la scară globală, cu 1 la sută din 
produsul mondial brut.

REUNIUNE INTERAFRICANA. 
în capitala Camerunului, Yaounde, 
au început dezbaterile celei de-a 
șaptea conferințe a Asociației afri
cane de științe politice, in cadrul 
cărora vor fi examinate probleme 
referitoare la situația actuală, so
cială și economică, a țărilor Afri
cii. consolidarea unității lor. comba
terea acțiunilor cu caracter neoco

lonialist și promovarea cooperării 
regionale. Iau parte reprezentanți 
din 23 de state de pe continent, 
precum și din mai multe țări euro
pene.

ACORD. Comunitatea economică 
(vest-) europeană și guvernul ci- 1 
priot au ajuns la un acord pentru 
realizarea unei uniuni vamale. In | 
cazul în care acordul va fi ratificat I 
în termenul prevăzut, cercuri co
munitare estimează că el va putea | 
intra în vigoare la 1 ianuarie 1988. 
Pe baza acestei înțelegeri, care se 
va înfăptui in două faze însumind 
15 ani, se prevede eliminarea trep- I 
tată a tarifelor vamale și a restric- I 
fiilor cantitative in schimburile 
comerciale dintre cele două părți. I

FLUCTUAȚII MONETARE. La 
bursa niponă a devizelor dolarul . 
și-a continuat ascensiunea, la în
cheierea tranzacțiilor valoarea sa I 
fixindu-se la 141,85 yeni. Aceasta 
înseamnă o creștere de 0,92 puncte I 
față de ziua precedentă. Volumul | 
vinzărilor s-a cifrat la 6 282 mi
lioane dolari, cu circa 4 000 milioa- . 
ne deasupra nivelului înregistrat in I 
ziua precedentă. ■

RATA ȘOMAJULUI ÎN ZONELE I 
RURALE DIN STATELE UNITE | 
a ajuns la 9.2 Ia sută. Avînd în ve
dere că unul din patru cetățeni | 
americani trăiește in mediul rural, 
procentul de 38 la sută din întrea
ga populație a țării, aflată la „li- . 
mita sărăciei", este deosebit de ri
dicat. Una din principalele cauze I 
ale acestei situații o constituie re
ducerea continuă, . de la începutul 
acestui deceniu, a sprijinului acor
dat de stat sectorului agricol din 1
Statele «Unite. .

SENTINȚA. Tribunalul central I
din Madrid a condamnat două 
persoane aparținînd organizației te- I
roriste basce E.T.A. și un colabo- |
rator al acestora Ia nedepse cu 
închisoarea însumind 202 ani. Este I 
vorba despre Mercedes Galdos Ar- 
suaga (condamnată la 1.59 de ani) 
și Jose Legorburu (la 30 de ani), I 
că membri ai unui grup înarmat | 
inculpați pentru participare la 
asasinat, ca și Jose Ramon Artola I 
Santesteban, acuzat de • complici- I 
tate.
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