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Expresie a tradiționalelor legături de prietenie și colaborare, in continuă dezvoltare, 
dintre popoarele român și mongol, dintre partidele și țările noastre, ieri a inceput

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUSESCU, IN R. P. MONGOLĂ
Ceremonia sosirii 
la Ulan Bator

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a sosit 
marți, 19 aprilie, la Ulan Bator, 
unde, la invitația tovarășului Jam- 
bin Batmunh, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare Mon
gole. efectuează o vizită oficială da 
prietenie.

Vizita, cea de-a doua pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova- 
ri'^i Elena Ceaușescu o întreprind 
în țara prietenă, a fost așteptată cu 
deosebit interes în capitala mongolă, 
cu convingerea că aceasta va marca 
o etapă nouă, superioară, în dez
voltarea pe mai departe a relațiilor 
pe multiple planuri dintre cele două 
partide, țări și popoare.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul Buian Uha din Ulan Ba
tor, împodobit sărbătorește. Erau 
arborate drapelele celor două țări. 
Pe mari eșarfe se aflau înscrise, în 
limbile română și mongolă, urările : 
„Bun venit înalților oaspeți români", 
„Trăiască prietenia și colaborarea 
frățească dintre partidele, popoarele 
și țările noastre".

tn întîmpinarea solilor poporului 
român au venit tovarășul Jambîn 
Bitmunh, secretar general al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiului Ma-
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au intîlnit cu tovarășul Jambîn Batmunh

CU REZULTATE RODNICE, SUB SEMNUL VOINȚEI COMUNE DE A ACȚIONA

PENTRU INTENSIFICAREA COLABORĂRII PRIETENEȘTI ROMÂNO-VIETNAMEZE

Încheierea vizitei oficiale de prietenie
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.S. Vietnam

Marți, 19 aprilie, s-a încheiat vi
zita oficială de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a efectuat-o 
în Republica Socialistă Vietnam, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Vietnam și 
a Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste Vietnam.

înaintea plecării, conducerea de 
partid și de stat vietnameză a făcut 
o vizită de rămas bun înalților

oaspeți români, la reședința ce le-a 
fost rezervată la Hanoi.

Cu acest prilej. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut cordial cu 
tovarășii Nguyai Van Linh, secretar 
general al C.C. al P.C. din Vietnam, 
și Vo Chi Cong, președintele Con
siliului de Stat al R.S. Vietnam, cu 
ceilalți membri ai conducerii da 
partid și de stat vietnameze.

A fost exprimată din nou deplina 
satisfacție față de dialogul la nivel 
înalt româno-vietnamez, față de în
țelegerile la care s-a ajuns, mani- 
festindu-se hotărirea comună de a

se acționa pentru întărirea șl ex
tinderea bunelor relații dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

în încheierea intilnirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat un prietenesc 
rămas bun de la tovarășii Nguyen 
Van Linh și Vo Chi Cong, de la cei
lalți membri ai conducerii da partid 
și de stat vietnameze, care le-au 
adresat calde urări de sănătate și 
fericire, iar poporului român, de noi 
succese in activitatea de construire a 
socialismului sub conducerea Parti
dului Comunist Român.

DECLARAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

făcută unor corespondenți de presă
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, răspunzind 
Întrebărilor unor corespondenți de 
presă, a făcut, înaintea plecării din 
Hanoi, următoarea declarație :

Vizita în Vietnam s-a încheiat cu 
rezultate foarte bune. Am discutat 
un cerc larg de probleme, inclusiv 
problema soluționării politice â situa
ției din Kampuchia pe calea recon
cilierii naționale, asigurării inde
pendenței, suveranității și caracteru
lui de țară nealiniată al Kampuchiei

și, totodată, să se ajungă la retra
gerea trupelor vietnameze și la înce
tarea oricărui amestec din afară in 
treburile interne ale Kampuchiei. 
Considerăm că aceasta răspunde in
tereselor tuturor popoarelor din In
dochina, tuturor popoarelor din 
această zonă.

COMUNICAT COMUN
Marți după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au intîlnit, în cadrul unei vizite 
protocolare, cu tovarășul Jambîn 
Batmunh,, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, președinte
le Prezidiului Marelui Hural Popu

DINEU OFERIT ÎN ONOAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU 
DE TOVARĂȘUL JAMBÎN BATMUNH SI TOVARĂȘA A. DARIIMAA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au participat, 
marți, la un dineu oferit in onoarea 
lor de tovarășul Jambin Batmunh, 
secretar general al Comitetului Cen

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Jambîn Batmunh

Stimate tovarâțe Jambin 
batmunh,

Stimată tovarășă Dariimaa, 
Dragi tovarăși și prieteni,
în numele meu și al tovarășei 

mele, doresc să vă mulțumesc pen
tru primirea prietenească, pentru 
salutul ce ni l-ați adresat și apre
cierile față de poporul român. 
(Aplauze). Aș dori să adresez mul
țumirile noastre locuitorilor capi
talei Mongoliei pentru primirea 
călduroasă ce ne-a făcut-o. Tot
odată, folosesc acest prilej pentru 
a vă transmite din partea Comi
tetului Central al partidului nos
tru, a Consiliului de Stat, a gu
vernului, a mea și a tovarășei 
mele. dumneavoastră. tovarășe 
Jambîn Batmunh. tuturor celor 
prezenți aici, întregului popor 
mongol prieten un salut călduros, 
împreună cu cele mai bune urări. 
(Aplauze).

Noua vizită pe care o facem în 
Mongolia constituie o expresie a 
bunelor relații de prietenie și co
laborare dintre țările, partidele și 
popoarele noastre, a dorinței co
mune de a le dezvolta și întări 
și mai mult în viitor. Dorim ca 
în cursul vizitei, al convorbirilor 

lar al Republicii Populare Mongole, 
și tovarășa A. Dariimaa.

în numele întregului popor mongol, 
al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, al 
Prezidiului Marelui Hural Popular și 
al său personal, tovarășul Jambîn 
Batmunh a salutat cu cea mai mare 
căldură vizita oficială de prietenie 
a înalților oaspeți români, așteptată 
cu vie satisfacție și interes de oa

tral al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, președintele Prezidiului 
Marelui: Hural Popular al Republi
cii Populare Mongole, și tovarășa 
A. Dariimaa.

Au luat parte tovarășii Ștefan 
Andrei, Silviu Curticeanu, loan 
Totu.

să găsim noi căi în vederea inten
sificării colaborării noastre, a ex
tinderii raporturilor economise, 
tehnico-științifice, culturale și in 
alte domenii.

Sîntem bucuroși că avem prile
jul să cunoaștem din realizările 
poporului mongol prieten, preocu
pările sale pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al XÎX-lea 
al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol. Vă dorim să obțineți, 
în continuare, sub conducerea 
partidului, noi și tot mai mari 
succese pe drumul edificării so
cialismului, al făuririi unei vieți 
tot mai prospere pe pămîntul Re
publicii Populare Mongole !

Stimați tovarăși,
Sub conducerea partidului, po

porul român acționează neabătut 
pentru realizarea programelor sta
bilite de Congresul al XlII-lea și 
Conferința Națională, menite să a- 
sigure trecerea României, la sfîrși- 
tul acestui deceniu, în rîndul ță
rilor mediu dezvoltate, ridicarea 
continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului român.
(Continuare în pag. a III-a) 

menii muncii din R.P. Mongolă, care 
văd in acest eveniment o expresie 
a dorinței comune de a dezvolta pe 
mai departe relațiile de prietenie și 
strinsă colaborare dintre cele două 
părtide și țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat un salut din partea conduce
rii de partid a țării noastre și a sa 
personal și a mulțumit pentru pri
mirea călduroasă rezervată.

Au participat Dumaaghiin Sod- 
nom, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, alți 
membri ai conducerii de partid și 
de stat a R.P. Mongole.

Stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Dragi tovarăși,
Doresc să exprim profunda sa

tisfacție pentru faptul că astăzi 
se află în țara noastră tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în vizită oficială 
de prietenie.

Permiteți-mi ca, în numele Co
mitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, al 
Prezidiului Marelui Hural Popu
lar, al Consiliului de Miniștri ai 
Republicii Populare Mongole și al 
meu personal, să adresez din nou, 
dragilor noștri oaspeți, soli ai po
porului frate român, cele mai 
calde și sincere urări de bun 
venit.

După opinia noastră, vizita ofi
cială în Republica Populară 
Mongolă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducător 
remarcabil al Partidului Comunist 
Român și al Republicii Socialiste 
România, va aduce contribuții im

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că vizita și 
convorbirile ce vor avea loc cu acest 
prilej vor reprezenta un moment de 
seamă în dezvoltarea conlucrării în
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, a\colaborării economice, teh- 
nico-științifice și în alte domenii.

Intilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Tovarășul Jambin Batmunh și to
varășul Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi urmărite cu profund interes 
și subliniate cu aplauze de cei pre
zență

portante la consolidarea legături
lor dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

Ca prieteni, ne bucurăm din ini
mă de faptul că harnicul popor 
român, sub conducerea partidului 
său comunist, urcînd noi culmi pe 
calea progresului social-economic 
al țării, realizează în bune condi
ții obiectivele Programului Parti
dului Comunist Român privind 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, hotărîrile Con
gresului al XlII-lea și ale Con
ferinței Naționale ale partidului.

îmi este plăcut să subliniez că, 
în prezent, relațiile mongolo-româ- 
ne se dezvoltă și se extind con
tinuu. în spiritul principiilor și 
prevederilor Tratatului de priete
nie și colaborare din 1983. Progra
mul de dezvoltare a colaborării 
economice și tehnico-științifice 
dintre Republica Populară Mon
golă și Republica Socialistă Româ
nia pînă în anul 2000 creează un 
cadru optim pentru lărgirea di
mensiunilor colaborării dintre cele 
două țări, pentru ridicarea eficien
ței acesteia.

Un simbol al muncii comune a 
popoarelor mongol și român il con-
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. a efectuat 
o vizită oficială de prietenie în Re
publica Socialistă Vietnam, la invi
tația Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Vietnam și a 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste Vietnam. în perioada 17—19 
aprilie 1988.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. a 
purtat convorbiri oficiale cu secreta
rul general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Vietnam, 
tovarășul Nguyen Van Linh. și to
varășul Vo Chi Cong. membru al Bi
roului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Vietnam, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Vietnam, des

fășurate in spiritul respectului șl 
înțelegerii reciproce, al prieteniei 
tradiționale ce caracterizează rela
țiile româno-vietnameze.

în cadrul convorbirilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Nguyen Van Linh s-au informat re
ciproc asupra stadiului construcției 
socialiste în cele două țări, au pro
cedat la o examinare aprofundată a 
relațiilor româno-vietnameze și a 
perspectivelor lor de dezvoltare și 
au făcut un schimb fructuos de pă
reri privind problemele majore ale 
vieții internaționale si ale mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale.

înalții oaspeți români s-au bucu
rat pretutindeni de o deosebită ospi
talitate si de o caldă primire, ex
presie a sentimentelor de prietenie, 
stimă și respect reciproc dintre 
partidele, țările și popoarele român 
și vietnamez.

Analizind stadiul de dezvoltare a 
relațiilor dintre Partidul Comunist 

Român și Partidul Comunist din 
Vietnam, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Viet
nam. tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Nguyen Van Linh și-au 
exprimat satisfacția pentru întări
rea continuă a raporturilor dintre 
cele două partide și țări și au hotărit 
să fie extinse și intensificate tot mai 
mult aceste raporturi pe plan Politic, 
economic, cultural și în alte domenii 
de activitate, în interesul recipioc al 
popoarelor român și vietnamez, al 
cauzei generale a păcii, înțelegerii 
și colaborării internaționale.

A fost evidențiat rolul determinant 
al întilnirilor și convorbirilor la 
nivel inalt, care aduc o contrbuție 
esențială și deschid noi perspective 
dezvoltării colaborării bilaterale și, 
conlucrării celor două țări pe plan 
internațional.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Nguyen Van Linh au reafir-

(Continuare în pag. a III-a)



PAGINA 2 SC1NTEIA - miercuri 20 aprilie 1988

Acum, in agricultură orele sint mari cit săptăminile!
EFORTURILE PENTRU RECUPERAREA ÎNTÎRZIERILOR LA SEMĂNAT TREBUIE MULT 

INTENSIFICATE PRIN ORGANIZAREA PERMANENTĂ A SCHIMBULUI DE NOAPTE 
LA PREGĂTIREA TERENULUI Ș[ FOLOSIREA ÎNTREGII ZI-LUMINĂ LA iNSĂMlNȚĂRH

TIMIȘ
V

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ MOTRU

Buna organizare iși spune cnvintul: 
PRODUCȚIA DE CĂRBUNE 

REALIZATĂ RITMIC. INTEGRAL

Cite 20000 hectare semănate zilnic!
în Ultimele zile, viteza la semănat 

tn județul Timiș a crescut simțitor, 
fapt ce a contribuit la recuperarea în 
bună parte a restanțelor cauzate în 
principal de condițiile atmosferice 
nefavorabile din această primăvară. 
Duminică și luni, bunăoară, sămința 
de porumb șl soia a fost pusă zilnic 
sub brazdă pe mai bine de 20 000 
hectare. Ritmuri deosebit de ridicate 
la pregătirea terenului și semănat 
s-au înregistrat în consiliile agroin
dustriale Periam, 
Lovrin, 
toarele 
folosite 
urmare

Cenei. Banloc, 
Orțișoara, Biled. unde trac- 
și mașinile agricole au fost 
la capacitatea maximă ca 
a organizării exemplare a 

activității, intervenției decise a fac
torilor de răspundere de la nivelul 
județului și comunelor repartizați pe 
unități, pentru înlăturarea promptă a 
neajunsurilor ivite în funcționarea 
utilajelor ori în aprovizionarea cu 
carburanți, semințe, erbiclde. Conco
mitent, la fiecare formație de lucru 
s-a exercitat un control riguros și 
sistematic privind respectarea nor
melor de calitate. în special a adin- 
cimii de semănat și a desimii 
boabelor pe unitatea de suprafață, 
condiții hotăritoare pentru realizarea 
în acest an a unor producții ridicate. 

Pornind de Ia experiența bună do- 
bindită de cele mai multe unități — 
dintre care unele au și încheiat se
mănatul celor două culturi — coman
damentul agricol județean a stabilit 
luni seara noi măsuri •— organizato
ric» și tehnice — care să conducă la 
creșterea ritmului de lucru în toate 
zonele județului, cu deosebire in 

deal afectată serios de 
de umiditate. Au

zona de 
excesul fost

sporite vitezele de lucru în fie
care din unitățile cu rămîneri in 
urmă. în care scop, către aceste uni
tăți sînt dirijate în prezent forțele 
mecanice rămase disponibile din 
consiliile agroindustriale fruntașe. 
Procedîndu-se astfel, este posibil ca 
pînă la sfîrșitul săptâminii semănatul 
să fie finalizat în întreg județul. 
Despre modul cum se desfășoară 
această acțiune în întreprinderile 
agricole de stat ne-a dat unele amă
nunte tovarășul Traian Demenescu, 
inginer-șef al trustului I.A.S.

— Cadrele de la nivelul trustului, 
împreună cu activiștii de partid și de 
stat de la nivelul județului și al co
munelor au analizat operativ luni 
seara în fiecare întreprindere stadiul 
executării lucrărilor de pregătire a 
patului germinativ și de semănat, și 
mai ales cauzele ritmului nesatisfă
cător înregistrat în unele ferme și 
unități. Concluzia desprinsă este una 
singură. Anume, nu peste tot spe
cialiștii și conducerile unităților s-au 
aflat permanent în cîmp, la formații, 
pentru a îndruma permanent activi
tatea mecanizatorilor, n-au depistat 
operativ parcelele care întruneau 
condițiile corespunzătoare de umidi
tate și temperatură pentru intrarea 
în brazdă a utilajelor. Așa se și ex
plică decalajele mari înregistrate 
între unități vecine, cu Condiții pedo
climatice asemănătoare. Este, bună
oară, cazul I.A.S. Jimbolia. unde rit
mul la semănatul porumbului și al 
soiei nu s-a ridicat nici la jumătate, 
față de cel realizat la întreprinderile 
vecine — I.A.S. Grabați și I.A.S. Ce
rtei, unități care au încheiat această 
lucrare. Conducerea trustului a dis-

la I.A.S. Jimbolia a 
de lucru din cele două

pus mutarea 
unor formații 
unități fruntașe, concomitent cu lua
rea Unor măsuri privind îmbunătăți
rea organizării muncii și întărirea 
răspunderii cadrelor și specialiștilor. 
La fel, la I.A.S. Dudeștii Vechi au 
fost dirijate tractoare și semănători 
de la
Mare, iar la T.A.S. Gătaia și I.A.S. 
Jamu Mare de la I.A.S. Banloc și 
I.A.S. Livezile.

La trustul S.M.A. am aflat că ac
țiuni de întrajutorare s-au organizat 
și între cooperativele , agricole de 
producție. în orimul rind din cadrul 
acelorași consilii agroindustriale. Așa 
s-a procedat in consiliile agroindus
triale Jebel. Slnnicolau Mare. Gătaia, 
— măsură care a fost dublată de or
ganizarea mai bună a activității, ast
fel ca. zilnic, viteza minimă Ia se
mănat realizată cu fiecare semănă
toare să fie de cel puțin 15 hectare, 
cu respectarea strictă a normelor de 
calitate. Avind în vedere și celelalte 
măsuri stabilite de comandamentul 
agricol județean, între care organi
zarea de schimburi duble sau pre
lungite la pregătirea terenului cu 
participarea unor foști mecanizatori 
detașați din industrie, prezența pe 
tractor în pauza de masă, în locul 
mecanizatorilor, a unor mecanici de 
atelier. întărirea asistentei tehnice in 
cîmp. se poate spune că agricultorii 
din județul Timiș vor transpune în 
fapt angajamentul de a încheia în 
această săptămînă semănatul culturi
lor de porumb și soia.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

I.A.S. Tomnatic și Teremia

SATU MARE

Viteza de lucru crește cu fiecare zi
de

_ ,__ ._____  con- 
mers al lucrărilor 

campanie. Cu

Timpul nefavorabil, excesul 
umiditate din șol aU influențat 
siderabil bunul 
agricole din această 
toate acestea, începind de simbătă, 
după trecerea frontului de ploi, care 
se pare că nu va fi ultimul, insă- 
mînțările au fost reluate, de la o zl 
la alta pe o arie din ce în ce mai 
mare, astfel că, practic, la ora actua
lă se însămînțează în toate cele 11 
consilii unice agroindustriale, vite
zele de lucru la pregătit și semănat 
fiind determinate in parte de starea 
terenurilor, dar mai ales de capaci
tatea organizatorică și gradul de ini
țiativă. al conducerilor și specialiști
lor din unitățile agricole. Cu reali
zări mai bune se înscriu pînă la ora 
actuală unitățile din consiliile agro
industriale Sanislău, Tiream. Shn- 
tău, unde prin folosirea eficientă a 
fiecărei ore bune de lucru s-a reușit 
ca, în medie, pe o semănătoare să 
se atingă o viteză zilnică de 12—15 
hectare. Cu atit mai contrastantă 
față de asemenea rezultate notabile 
apare situația din diferite coopera
tive agricole unde s-a lucrat extrem 
de puțin pină în data de !8 aprilie, 
așa cum sint cele din Mădăras, Gelu, 
Pișcari, Ghenci, Ilomoroade. Specia
liștii unităților menționate, conduce
rile cooperativelor trebuie șă mani
feste mai mult spirit organizatoric, 
identificind solele zvîntate sau ltlînd 
măsuri mai energice, astfel încît prin 
unele lucrări speciale să grăbească 
zvintarea solului șl să asigure intra
rea cît mai grabnică a mașinilor la 
semănat.

Un exemplu în privința asigurării 
unui ritm cit mai bun de lucru îl 
oferă cooperativele agricole din 
Odoreu și „Someșul" Satu Mare, 
în aceste unități, ca de altfel și in 
toate celelalte aparținînd consiliului 
unic Odoreu-, S-a trecut șl la pre
gătirea terenului în schimb de noap
te, fapt ce a fost posibil prin mobi
lizarea la această lucrare și a mun
citorilor de la atelierul mecanic al 
S.M.A. Odoreu. Pentru evitarea 
trecerilor repetate cu tractorul se

$i în unitățile agricole din județul Satu Mare vremea este acum buna 
pentru semânat $i se lucrează din plin, cu toate forțele

Foto : M. Sare»

lucrează In agregat complex alcătuit 
din disc, nivelator și grapă. în ca
drul fermei vegetale a C.A.P. „So
meșul" Satu Mare, am consemnat 
grija pentru reușita deplină, a cali
tății lucrării. Astfel, pe una din sole 
S-a aplicat sub supravegherea spe
cialistului și o tăvălugire ușoară a 
solului argilos, reusindu-se astfel 
o nivelare perfectă a acestuia 
și implicit un contact mai bun al 
seminței în patul germinativ. în 
cursul Zilei de ieri, în această uni
tate s-a declanșat și semănatul po
rumbului. Și aici, ca de altfel în 
toate unitățile agricole, la indicația 
fermă a comandamentului agricol 
județean, executarea lucrării de 
erbicidare se face cu grijă sporită. 
Aceet lucru la C.A.P. „Someșul" s-a 
făcut după ce in prealabil șeful Sec
ției de mecanizare, Ioan Nastor, a 
trebuit să elimine anumite deficiențe 
constructive de la fiecare duză în 
parte.

Comandamentul agricol județean 
a analizat recent situația îrreămință- 
rilor, a tuturor lucrărilor, iar măsu
rile ferme care au fost stabilite, îm
preună cu controalele și îndrumarea 
nemijlocită in teren exercitată de

toți factorii Învestiți cu răspunderi 
în această privință sint menite să 
asigure o viteză zilnică sporită la se
mănat, de 10 810 hectare, astfel ca 
în linii mari (cu excepția unor uni
tăți cu exces de umiditate in sol) 
lucrarea să se încheie in județ pină 
duminică seara, dacă timpul se va 
menține prielnic executării insâmin- 
țărilor.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii"

MĂSURI ENERGICE PENTRU ÎNLĂTURAREA 
BA1TIRIL0R SI A EXCESULUI DE UMIDITATE ș

IALOMIȚA. Datorită 
mari de precipitații 
tr-un interval relativ scurt (între 60 
și 80 litri în 48 de ore), in multe zone 
din județul Ialomița s-au format 
ochiuri de apă, periclitînd Culturile, 
în aceste condiții, la nivelul fiecărei 
localități, unități și ferme s-au creat 
echipe pentru săparea de canale, 
șanțuri și rigole pentru evacuarea 
rapidă a apfti.

In C.U.A.S.C. Fierbinți, unde erau 
afectate de excesul de umiditate și 
băltiri importante suprafețe, 
participarea celor 1 500 cooperatori, 
dar și a celorlalți locuitori din a- 
ceste așezări, a mecanizatorilor care 
au ținut in stare de funcționare zi 
și noapte toate motopompele existen
te s-a reușit ca apa să nu mai con
stituie un pericol pentru culturile 
însămînțate în această primăvară, dar 
și pentru solele de grîu și orz din 
luncă. De altfel, zonele predispuse 
băltirilor au fost cele din Lunca Ia- 
lomiței, unde solul este argilos, cu o 
textură mai grea, fiind lipsit de 
permeabilitate.

La fel s-a procedat și în Comuna 
Bărcănești, in C.U.A.S.C. Urziceni, în 
perimetrul C.A.P. Adîncata și în co
muna învecinată ■— Jilavele. Și în 
lunca îndiguită dintre Borcea și Du
năre, unde se află întreprinderile 
agricole de stat Stelnica, Bordușani și 
Făcăenl, toate canalele de irigații 
sint acum folosite la desecare. Demn 
de remarcat este faptul că marți 
după-amiază în întreg județul Ialo
mița Suprafețele cu băltiri fuseseră 
reduse la minimum, mai precis la 
mai puțin de 150 ha. (Mihai Vișoiu).

TELEORMAN. Precipitațiile abun
dente de la sfirșitul săptămlnii 
trecute, ca și creșterea cotelor ape
lor Dunării și a unor riurl și pi- 
rîurl interioare au determinat frec
vente fenomene de băltire a apei, de 
infiltrații pe ogoarele multor uni
tăți agricole din județ. Cu deose
bire 
liile agroindustriale Tătărăștii J08. —.. . -•

cantităților 
căzute în-

prin s-a 
din 
din

operativ lucrările de pregătire a pa
tului germinativ și insămînțarea 
culturilor de primăvară. (Stan Ște
fan).

BISTRIȚA-NĂSĂUD. După intem
periile din ultimele zile. începînd 
de marți, timpul s-a mai amelio
rat, așa încît bătălia care o dau 
în prezent oamenii ogoarelor este 
pentru scurgerea apelor de pe cultu
rile de toamnă și de pe terenurile ce 
urmează să fie semănate.

O situație demnă de urmat 
constatat la ferma vegetală 
Coctu a cooperativei agricole
Șintereag, unde s-au organizat echipe 
pentru decolmatarea șanțurilor de 
scurgere. în același timp, chiar și pe 
suprafețele j-eStrinse unde s-a sesi
zat îngâlbenirea plantelor, după eva
cuarea apelor s-au administrat ma
nual îngrășăminte chimice p.e bază 
de azot. Asemenea activități s-au 
desfășurat și la cooperativele agri
cole de producție Șieu și Mărișelu, 
unde surplusul de apă a fost înlătu
rat și de pe suprafețele ce urmau 
a fi plantate cu cartofi. în raza con
siliului agroindustrial Nimigea, în 
schimb, pe tarlalele semănate cu cul
turi de toamnă — la Nimigea șt 
Mintiu — au fost găsite foarte multe 
canale de scurgere colmatate. pe care 
apa nu putea curge.

Avînd in vedere aceste aspecte, că 
Si faptul că pe terenurile de deal se 
află numeroase izvoare de coastă, la 
indicația comitetului județean de 
partid au fost htate măsuri pentru 
mobilizarea unui mare număr de oa
meni. echipați cu hîrlețe. sape șl 
lopeți, pentru evacuarea de urgență a 
tuturor băltirilor de pe 
și terenurile ce trebuie 
(Gheorghe Crișan).

IAȘI. Ploile, lapovița 
rile căzute in ultima vreme pe întreg 
cuprinsul județului Iași au împiedi
cat nu numai continuarea însămînță- 
rilor de primăvară, ci au creat, pe 
suprafețe destul de mari, băltiri și 
umiditate excesivă în sol. Pentru 
înlăturarea operativă a surplusului 
de apă. în toate unitățile din județ 
s-au înființat echipe de intervenție 
pentru a săpa rigole și șanțuri de 
scurgere a apel, salvînd astfel semă
năturile de toamnă și ajutînd ogoare
le să se zvînte pentru reluarea semă
natului. Aceste echipe sînt ajutate în 
tot. mai multe localități de un mare 
număr de cooperatori. Astfel, la 
C.A.P. Bosia. unitate qare are tere
nurile in lunca joasă a Jijiei. peste

semănături 
semănate.

și ninso-

în nordul județului. în consi- 
- de

Siliștea. Videle. Blejești, Vir- 
ioape, Dobrotești. specialiștii și ca
drele de conducere din unități au 
identificat operativ parcelele șl so
lele afectate, antrenînd cooperatorii 
la curățarea canalelor existente, la 
săparea de șanțuri și rigole prin 
care se evacuează apa de pe semă
nături pe firele de văi naturale. în 
consiliul agroindustrial Siliștea, mal 
ales pe terenurile unităților din 
Gratia, Poertl și Sîrbenl, s-a ăcțlo- ___ ..._______ ________ ____ ___
nat și ieri cu sape și cazmale pen- 40 de cooperatori au evacuat într-o 
tru combaterea excesului de umidi
tate de pe suprafețe cultivate cu 
grîu și orz, ca și de pe cele însă- 
mînțate în această primăvară. în 
lunca pirfului Glâvacioc au fost să
pate șanțuri pentru eliminarea apel 
de pe pășuni. Dacă în nordul și în 
centrul județului se acționează ne 
suprafețele afectate îndeosebi cu for
țele manuale, în Lunca Dunării, în 
perimetrele de activitate ale siste
melor de irigații Piatra. Turnu Mă
gurele și Zimnicea au fost puse în 
stare de funcționare toate stațiile 
de pompare pentru desecare. în 
continuare, pretutindeni, in unitățile 
agricole se urmărește starea tere
nurilor pentru a fi reluate cît mal

singură Zi apa ce băltea pe două 
tarlale de cite 40 hectare. Pe aceste 
parcele urmează să se însămințeze 
porumb.

Acțiuni pentru înlăturarea băltiri
lor si excesului de umiditate, atit de 
pe culturile de toamnă, cit si de pe 
terenurile care urmează a fl însă- 
mînțate acum, se desfășoară susținut 
și în unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Belcești, Mlrcești, 
Podu Iioâiei și Vlădeni. Permanent, 
specialiștii și mecanizatorii urmăresc 
Zvîntărea ogoarelor pentru a relua 
operativ și a grăbi semănatul tutu
ror culturilor de primăvară. (Minele 
Corcaci).

EXEMPLUL UNITĂȚILOR UNDE NU SE AȘTEAPTĂ ZVINTAREA ÎNTREGII 
SUPRAFEȚE, CI SE LUCREAZĂ PE PARCELE, PE PORȚIUNI MICI, TREBUIE 
SĂ ÎNDEMNE TOȚI SPECIALIȘTII Șl MECANIZATORII SĂ URMĂREASCĂ 
Zl DE Zl Șl ORĂ DE ORĂ STAREA TERENULUI Șl SĂ ACȚIONEZE 

FĂRĂ iNTlRZIERE

Colectivul de oameni ai muncii de 
la întreprinderea minieră Motru — 
unitate reprezentativă a bazinului 
Carbonifer al Gorjulul — a desfășu
rat. in perioada care a trecut din 
acest an o activitate rodnică, planul 
la producția de cărbune fiind înde
plinit și depășit. Este un rezultat cu 
atit mai relevant dacă avem în ve
dere că în anii din urmă aici se 
înregistrau mari restanțe și mai ales 
că, pe măsura avansării exploatării 
în straturi adinei, condițiile geologiCo- 
miniere sînt tot mal complexe. De 
remarcat că trei din cele cinci mine 
subterane — I.upoaia. Leurda șl 
Floștina — au realizat o producție 
suplimentară de peste 50 000 tone lig
nit, fapt ce face dovada spiritului 
angajant, de înaltă răspundere pa
triotică în care acționează ceî mai 
mulți mineri pentru a da țării can
tități mereu sporite de cărbune e- 
nergetic.

— Aceste realizări, ne-a spus to
varășul Mihai Brebinaru, secretarul 
comitetului de partid din cadrul în
treprinderii. concretizează eforturile 
perseverente ale minerilor pentru or
ganizarea superioară a muncii și va
lorificarea cu randament sporit a 
potențialului tehnic și uman de care 
dispune. Am pus un accent de
osebit pe reorganizarea brigăzi
lor, asigurind la fiecare forma
ție și schimb nuclee puternice 
de comuniști, mineri eu experiența. 
Totodată, am impulsionat lucrările de 
pregătire — domeniu în care eram 
deficitari în anii trecuți — pentru 
conturarea din timp a noilor Cîmpuri 
miniere. în acest fel am reușit să 
punem în funcțiune 8 abataje noi, 
fără stagnări de producție, să rea
lizăm o activitate continuă de ex
tracție la majoritatea brigăzilor de 
abataj, ceea ce a influențat pozitiv 
nivelul productivității muncii și a 
creat premise favorabile pentru spo
rirea producției de cărbune.

Și încă un fapt semnificativ : con- 
țtienți de marile răspunderi ce le 
revin pentru asigurarea bazei ener
getice a țării, încrezători în forțe 
proprii, minerii din Mutru au lansat 
chemarea la întrecere către toate 
brigăzile de abataj din eelelalte bazi
ne carbonifere ale țării pentru folo
sirea cu randament superior a com
plexelor mecanizate <le tăiere, susți
nere și transport, pentru obținerea 
unor producții sporite tie cărbune. 
Lansată prin cuvintul experimenta
tului miner Gheorghe Voicu, șeful 
unei brigăzi de producție de la mina 
Horăști, chemarea-angnjament cu
prinde criterii și obiective mobiliza
toare privind depășirea planului, re
ducerea cheltuielilor de producție, 
folosirea cu randamente sporite a uti
lajelor, întărirea ordinii și discipli
nei tn formațiile de lucru. în scurt 
timp, această inițiativă a prins ră
dăcini puternice în marile „uzine 
subterane" din valea Motrului. To
nul a fost dat de însuși autorul che
mării Ta întrecere, a cărui brigadă a 
realizat in luna ianuarie o avansare 
record cu complexul mecanizat — de 
115 metri liniari — și o producție de 
aproape 35 000 tone cărbune. Dar 
iată că în lunile următoare „bariera 
celor 100 metri" a fost depășită și de 
alte formații fruntașe. Aflați în com
petiție directă, brigadierii Ghear- 
ghe Cioboteu și Valeriu Bulgnrlu de 
la mina Lupoaia, folosind cu indici 
supăriori complexele mecanizate, au 
înregistrat, in lunile următoare avan
sări medii de 120 metri liniari, rea- 
lizînd in acest fel, cu două abataje, 
mai bine de jumătate din producția 
de cărbune a minei. Nume noi se în
scriu acum pe frontispiciul întrecerii 
socialiste la minele Leurda. Ploști
na, Mottu-Vest ș.a. în numai două 
luni de la mutarea frontului de acti
vitate intr-un nou cîmp minier, „bri
gada tineretului" de la mina Leurda 
a extras o cantitate suplimentară de 
aproape 20 000 tone lignit. „Rezulta

tele noastre — ne-a spus Ion Bă- 
descu, destoinicul miner din fruntea 
acestei brigăzi — se datorează in pri
mul rind climatului de ordine și dis
ciplină în care acționează toți mem
brii formației, grijii statornice pen
tru întreținerea, șl exploatarea în cele 
mai bune condiții a complexului de 
abataj. în acest mod reușim șă tăiem 
zilnic 4—5 fișii de cărbune, ceea ce 
ne asigură un randament pe post de 
peste 25 tone. Firește, nu privim 
munca și realizările noastre desprin
se de activitatea minei și ne pre
ocupăm pentru întărirea spiritului de 
conlucrare și întrajutorare, îndeosebi 
cu formațiile care pregătesc noile 
fronturi de lucru. Știm că țara are 
nevoie de tot mai mult cărbune ti 
este de datoria noastră să-1 produ
cem la timp și cu cheltuieli cit mai 
mici. în acest sens punem un mare 
accent pe recuperarea, recondiționa- 
rea și refolosirea fiecărui material 
sau piesă de schimb".

A produce mai mult, a produce mai 
economic — iată un deziderat major 
care, așa cum s-a subliniat în cu- 

•vtntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a Comitetului Central al partidului, 
se pune cu aceeași tărie și în fața 
minerilor. Din sondajul efectuat în 
aceste zile a rezultat că, o dată cu 
folosirea cu indici superiori a utila
jelor, cele mai multe complexe me
canizate realizînd un indice de pes
te 85 La sută, la întreprinderea mi
nieră Motru s-au obținut unele re
zultate bune si în privința folosirii și 
gospodăririi bazei materiale, a recu
perării materialelor și pieselor de 
schimb, a ridicării calității cărbune
lui, realizindu-se și o creștere de an
samblu a eficienței economice. De
sigur, mat sint încă multe de făcut 
pentru valorificarea deplină a puter
nicului potențial tehnic și uman de 
care dispune acest colectiv de mun
că. în același timp — așa cum ne-au 
relatat interlocutorii noștri — tre
buie satisfăcute mai prompt o serie 
de cerințe vizind ridicarea fiabilită
ții utilajelor miniere, la care apar 
neajunsuri datorate mai ales calității 
metalului din structură. în același 
timp se impune livrarea la timp și 
în cantitățile prevăzute de către fur
nizori a pieselor de schimb, cu deo
sebire a profllelor pentru armături 
metalice de subteran și a Sirmei de 
bobinat motoare electrice, de care 
se simte mare nevoie la ora actuală. 
Cerința esențială care stă în fața 
minerilor este insă aceea de a acțio
na zi de zi cu înaltă răspundere, de 
a se mobiliza exemplar pentru Înde
plinirea și depășirea necondiționată 
a planului la producția de cărbune 
în fiecare mină, în fiecare abataj.

— Faptul că producția zilnică de 
cărbune a crescut și in luna aprilie, 
ne-a spus directorul întreprinderii 
minigfe Motru. ing. Traian Popa, de
notă că sint create condiții pentru a 
îndeplini integral sarcinile ce ne re
vin în continuare. De altfel, ne-am 
angajat ca in trimestrul II si obți
nem o producție de cărbune cu circa 
200 000 tone mai mare decit in pri
mul trimestru, iar ritmul actual de 
lucru ne permite să înfăptuim acest 
obiectiv. In acest sens acționăm pen
tru mărirea liniilor de front la mi
nele restanțlere, astfel ca pe ansam
blul întreprinderii numărul abataje
lor în funcțiune să crească pină îri 
luna mai de la 18 la 21. Vom valo
rifica mai bine experiența ciștigată 
în domeniul organizării și desfășu
rării pregătirilor și investițiilor mi
niere, al folosirii cu randament spe
tit a Complexelor de abataj. Realiza
rea integrală a planului la producția 
de cărbune reprezintă pentru noi un 
autentic examen al datoriei față de 
țară, al răspunderii patriotice și sîn- 
tem hotăriti să-l onorăm prin fapte 
da Înaltă abnegație muncitorească.

Dumitru PRUNA
corespondentul „Scînteii*

Producție fizică suplimentară
Folosind la întreaga capacitate 

instalațiile și utilajele din dotare 
și aplicînd cu consecvență in prac
tică măsurile cuprinse în progra
mele de organizare a producției și 
modernizare a proceselor tehnolo
gice. numeroase colective munci
torești argeșene au Înregistrat, în 
primele luni ale anului, o importan

tă depășire a planului producției 
fizice. Cantități mai mari de pro
duse peste plan s-au realizat la 
cărbune (12 000 tone), energie elec
trică (75 000 MWh), precum și la 
motoare cu ardere internă, auto
mobile ARO, placaj, articole din 
cauciuc, porțelan pentru menaj. 
(Gheorghe Cîrstea).

în „Scânteia" nr. 14 092 prezentam 
cîtevâ aspecte privind eficienta uti
lizării calculatoarelor aflate in do
tarea unor întreprinderi arădene. 
La solicitarea noastră de a merge în 
citeva centre și oficii de calcul din 
întreprinderi, cu asistență tehnică 
de specialitate, secretarul cu pro
bleme economice al comitetului ju
dețean de partid ne-a îndrumat 
spre Centrul teritorial de calcul 
Arad. Sugestie firească, atit timp 
cit acesta are mandat din partea con
siliului județean de control muncito
resc să asigure. cu competentă, efec
tuarea analizei anuale a activității 
unităților informatice din județ. Cen
trul teritorial, prin specialiștii săi, 
este așadar — sau ar trebui să fie—• 
„banca de date" referitoare la acti
vitățile informatice din județ. Aceas
ta si în virtutea dreptului său de 
îndrumare si control în profil teri
torial.

Spre surprinderea noastră, direc
torul centrului teritorial, economistul 
Lucian Codreanu. ne precizează însă 
că Îndrumarea si controlul in pro
fil teritorial nu mal revin in sar
cina unității pe care o conduce 1

Și mai surprinzător este faptul că 
afirmația sa poate fi Verificată ime
diat „pe teren". Reacțiile interlocu
torilor de la centre si oficii de cal
cul din întreprinderi, atunci cînd 
anunțăm că sintem „într-o acțiune 
de îndrumare si control", deșt dife
rite. au totuși un numitor comun — 
nedumerirea !

Ni se explică, astfel, că din 1985 
îndrumarea si controlul se asigură 
numai pe linie departamentală ! 
Cum să înțelegem această situație, 
din moment oe la Arad se obișnu
iește ca. anual, să se desfășoare o 
analiză, de anvergură a activității 
tuturor unităților informatice din 
județ ? Și atunci, pentru mai multă 
operativitate sl competentă, se ape
lează și la specialiștii centrului te
ritorial de calcul. Analiza se concre
tizează. bineînțeles, intr-un material 
scris, în care este sintetizată activi

tatea lnformaticienilor ; se preci
zează indicii de utilizare a echipa- 
menteloi- de calcul, numărul de apli
cații informatice, precum si calitatea 
acestora. Prin calitate intelegind as
tăzi acele aplicații direct legate de 
procesul productiv si mai puțin de 
activitatea financiar-contabilă ; ace
le aplicații legate de activitatea de 
concepție-proiectare si cercetare asis
tate de calculator — si mai puțin 
de... calculul concediilor medicale I 
Iată, de altfel, și citeva dintre aspec
tele cuprinse într-o asemenea ana
liză. Primă observație se referă la 
faptul că, în unele unități, calcula
toarele nu sînt utilizate la întreaga 
lor capacitate, că I.I.R.U.C.E.P.-ul 
nu reușește încă să asigure asistenta 
tehnică în schimbul trei, iar pon
derea aplicațiilor informatice pentru 
programarea, lansarea si urmărirea 
producției, pentru cercetare si pro
iectare asistate de calculator sau 
pentru conducerea proceselor tehno
logice este Încă destul de mică. în 
unele întreprinderi, normarea si în
cărcarea personalului informatic sînt 
neoorespunzătoare. iar in altele con
siliul oamenilor muncii nu a anali
zat activitatea oficiului de calcul 
nici măcar o singură dată lntr-un an.

Și acum, citeva exemple concrete. 
La Combinatul de prelucrare a lem
nului, in schema oficiului de calcul 
figurau, la data analizei efectuate de 
consiliul județean de control mun
citoresc, persoane care de fapt lu
crau în alte compartimente. Ca ur
mare, raportul dintre numărul apli
cațiilor informatice si cel al infor- 
maticienilor era subunitar ! O defi
ciență în munca de conducere a ofi
ciului de calcul ? Nu numai 1 Dova
da —" reglementarea aceste! situații 
ca urmare a controlului efectuat. Și 
tot aici, tehnologii de la fabrica de 
.PAL, deci viitorii utilizatori, Sint 
pregătiți să conducă procesul de fa
bricație cu calculatorul, dar acesta 
nu a fost încă achiziționat, deși re
partiție există 1

La întreprinderea de contractare, 
achiziție și păstrare a produselor a- 
gricole, calculatorul este folosit in 
aplicații de gestiune economică. Sin
tem asigurați că aici îndrumarea șl 
controlul efectuate pe linie departa
mentală sînt suficiente pentru buna 
desfășurare a activității informatice, 
întrebat care este eficienta colabo
rării pe plan local dintre informa- 
ticieni, șeful oficiului de calcul din 
întreprindere he reproșează că l-am 
luat prin surprindere, că punem „în
trebări prea tranșante" !

Dacă la întreprinderea de con
fecții au fost necesare sase luni pen
tru punerea în funcțiune a unui 
minicaleulator. la ..Avicola" un an 
întreg n-a fost de-ajuns pentru în
ființarea unui oficiu de calcul. A- 
probare există, dar ..nu avem echi
pamente",• spune contabilul-șef. Oa
menii sint pregătiți in vederea utili
zării tehnicii de calcul? „Nu!" Și 
acesta nu este singurul exemplu. 
Centrul teritorial n-a fost solicitat 
în ultima perioadă de prea multe 
unități economice pentru a organiza 
sau măcar a întocmi tematica unui 
curs de inițiere domeniul calcu
latoarelor.

Constatăm, așadar, mal multe 
sincope ale eolaborării locale dintre 
informaticienii arădeni. întrebăm 
atunci cum a participat centrul teri
torial la asemenea analize ? în cît 
timp șl cum se desfășoară o analiză 
anuală ? Ni se răspunde cu dezar
mantă sinceritate : într-o săptămînă. 
analiza fiind făcută pe baza unor 
formulare-tip. întocmite in centrul 
teritorial și completate în unitățile 
economice din județ !

Desigur, nu punem la îndoială 
exactitatea cifrelor transmise astfel 
Consiliului județean de control mun
citoresc. Dar cum poate fi cunoscută 
și oglindită în cifre de sinteză acti
vitatea informatică, sub toate aspec
tele ei, din aproape 40 de întreprin-

Cum este îndrumată și controlată 
activitatea informatică ?

Sondajul ,,Scînteii“ în
derî analizate într-o săptămînă. nu 
la fata locului, ci prin... formulare- 
tip ?

Nu este firesc, obligatoriu ca în
drumarea Si controlul să se desfă
șoare permanent ? Nu este necesar 
ca programele de măsuri întocmite 
de consiliul județean de control 
muncitoresc să se bazeze pe o cu
noaștere continuă, detaliată a reali
tății informatice ? Nu este de dorit 
ca programele de măsuri să Vizeze 
mai curînd perfecționarea activității 
informatice decit „corectarea" unor 
lipsuri ? „Corecții" pe care centrul 
teritorial să le aducă permanent. în 
colaborare cu informaticienii fiecă
rei unități economice, sub atenta în
drumare a consiliului județean de 
control muncitoresc, dincolo de în
drumarea și controlul care se fac pe 
linie departamentală.

Cu totul altfel se prezintă lucru
rile în județul Cluj, unde îndru
marea si controlul efectuate de cen
trul teritorial se desfășoară cu re
gularitate. La Combinatul metalur
gic din Cimpia Turtii, de exemplu, 
prezența echipei de îndrumare sl 
control a centrului teritorial — dr. 
Vasile Peteanu și ing. loan Tâtaru 
— nu surprinde nici conducerea 
combinatului, nici pe directorul cen
trului de calcul — ing. Tiberiu Bu-

unități economice din
da. Se consideră că centrul teritorial 
este o „firmă de soft", un partener 
oricind binevenit si pentru colabo
rare, și pentru îndrumare si control. 
Iar rezultatele obținute sînt dintre 
cele mâi bune. Iată sl citeva argu
mente : indici de utilizare a echipa
mentelor de aproximativ 90 la sută;
124 de aplicații informatice in între
ținere și exploatare ; 20 de aplicații 
în curs de proiectare ; un Informa- 
tician are în exploatare si întreținere 
3.2 aplicații și în curs de pix>iectare 
— 0,5 aplicații ; contribuția aplica
țiilor informaticii la creșterea Pro
ductivității muncii în combinat este 
de 10,4 la sută. Valoarea produc-

județele Arad și Cluj
ției fizice a crescut în anul prece
dent cu 18.5 milioane lei ; consumul 
fle, energie a fost redus în 1987 cu 
aproape 600 MWh. Toate acestea, 
prin utilizarea eficientă a tehnicii de 
calcul prin conceperea și exploa
tarea unor programe informatice 
adecvate.

Ce poate recomanda totuși „con
trolorul", avînd si calitatea de în
drumător ? La punctele de culegere 
si transmitere a datelor, de aproape 
doi ani lucrează informaticloni de
tașați din centrul de calcul. Or. în 
aceste „zone fierbinți" ale procesului 
productiv, „posturi de lucru", cum 
li se spune — de pildă, ia trăgătoria 
de oțel, la trefilare. la oțelăria elec
trică — ar fi trebuit, de-acum să lu

creze maiștrii. Desigur, este reco
mandabil ca maiștrii să fie „asistați" 
un timp de informaticieni. dar. re
petăm. o perioadă cît mai scurtă.

Această observație trebuia făcută 
și — sau in primul rind — de con
siliul oamenilor muncii din combi
nat, precum si de controlul departa
mental. Iar „suma" unor observații 
de acest gen trebuie transmisă, pe
riodic. de către centrul teritorial 
consiliului județean de control mun
citoresc.

La Cluj, după cum ne precizează 
Ing. Nicolae Beuran, vicepreședinte 
al consiliului popular județean. în
drumarea șl controlul activităților 
Informatice, desfășurate cu sprijinul 
centrului teritorial de calcul, nu au 
înregistrat nici o „cădere de ten
siune" din 1985 încoace. „Avem, ast
fel, doi beneficiari : primul — uni
tatea îndrumată si controlată, care 
valorifică prin centrul teritorial si 
experiența altor unități, al doilea 
— consiliul județean de control 
muncitoresc, care are în permanentă 
Viziunea generală si particulară a 
mwiuiui de implementare a tehno
logiilor informatice in unitățile eco
nomice din județ".

Iată, așadar, două experiențe oarecum diferite. Re
zultate bune în ce privește proiectarea și implemen
tarea sistemelor informatice în întreprinderi, utili
zarea tehnicii de calcul, pregătirea viitorilor utiliza
tori și perfecționarea continuă a informaticienilor 
există in ambele județe. Dar există. în același timp, și 
unele neajunsuri, neîmpliniri. Cine ar trebui să le se
sizeze, să le îndrepte ?

în primul rînd, consiliul oamenilor muncii din fie
care unitate economică. Activitatea informaticienilor 
nu poate fi eficientă fără stabilirea unui dialog per
manent cu beneficiarii tehnicii de calcul — muncitorii 
și maiștrii, economiștii și tehnologii, cadrele de con
ducere. în al doilea rind. consiliile județene de control 
muncitoresc, cu sprijinul centrelor teritoriale de calcul.

Tehnica de caicul dintr-o uhitate economică si din 
toate unitățile aflate pe teritoriul unui județ trebuie 
utilizată, ca Orice alt echipament modern — în care 
s-au făcut generoase investiții materiale și financiare 
— astfel incit efectele economice si sociale să atingă 
optimul. în al treilea rind, ministerele de resort, prin 
centrele de calcul coordonatoare ; tactica și strategia 
departamentală in ce privește modernizarea unităților 
economice împletindu-se armonios cu obiectivele si 
interesele oamenilor muncii, organizațiilor de partid, 
forurilor de decizie din fiecare județ.

Valeria ICH1M, Tristan MIHUȚA, 
Marin OPREA

l
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Vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceausescu
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, In H. P. Mongolă
Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu

1

(Urmare din pag. I)
Apiicînd legitățile obiective ge

nerale, principiile socialismului 
științific la condițiile și realită
țile concrete ale României, Parti
dul Comunist Român a asigurat 
crearea unei puternice baze ma
teriale, repartizarea rațională a 
forțelor de producție pe întreg cu
prinsul țării.

Acordăm o atenție deosebită 
dezvoltării și întăririi continue a 
proprietății socialiste, a întregului 
popor și cooperatiste. Am acționat 
și acționăm pentru perfecționarea 
continuă a organizării și condu
cerii întregii vieți economico-so- 
ciale pe baza planului național 
unic. în întreaga noastră activi
tate pornim de la principiul că 
socialismul se făurește cu poporul 
și pentru popor. Am acționat în 
ultimele două decenii pentru dez
voltarea și perfecționarea demo
crației socialiste, a democrației 
muncitorești-revoluționare care dă 
expresie calității noi a oamenilor 
muncii — de proprietari, produ
cători și beneficiari. încă din anii 
’70 a fost creat un nou mecanism 
economico-financiar bazat pe prin
cipiile autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii.

Am acordat o atenție deosebită 
problemelor dezvoltării forțelor de 
producție, acumulării prin repar
tizarea judicioasă a venitului na
țional, alocînd circa 30 la sută 
pentru fondul de dezvoltare eco- 
nomico-socială, ceea ce a permis 
creșterea în ritm susținut a în
tregii economii naționale, ridi
carea gradului general de civili
zație, a nivelului de trai material 
și spiritual al întregului popor.

Toate aceste realizări sînt rezul
tatul politicii științifice a partidu

Toastul tovarășului Jam bin
(Urmare din pag. I)
stituie unitățile industriale și cul
turale, construite în țara noastră, 
cu asistența tehnico-economică 
din partea Republicii Socialiste 
România.

Partidul Popular Revoluționar 
Mongi.1 și Partidul Comunist Ro
mân, avangărzile de luptă ale po
poarelor noastre, sînt forțele con
ducătoare și mobilizatoare în rela
țiile și colaborarea multilaterală 
dintre Mongolia și România. Vom 
milita și în viitor pentru extin
derea și aprofundarea pe mai 
departe a legăturilor dintre cele 
două partide și popoare prietene, 
pentru îmbogățirea conținutului și 
formelor acestor legături, pentru 
ridicarea continuă a eficienței lor.

Concentrîndu-și eforturile pen
tru transpunerea în viață a noilor 
sarcini complexe de dezvoltare 
social-economică, trasate de Con
gresul al XIX-lea al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
oamenii muncii din țara noastră 
obțin realizări tot mai însemnate.

în etapa actuală â construcției 
socialiste, principalul obiectiv tra
sat de partid îl constituie, înainte 
de toate, creșterea continuă a pro
ducției sociale, prin ridicarea efi
cienței acesteia și a calității pro
duselor, și — pe această bază — 
ridicarea bunăstării poporului. 
Pentru realizarea acestui obiectiv 
în bune condiții, se impune, ca o 
necesitate prioritară, restructurarea 
întregului sistem din domeniul 
economiei, a mecanismelor eco
nomice de planificare și condu

CEREMONIA SOSIRII LA ULAN BATOR
(Urmare din pag. I)
relui Hural Popular, cu soția. A. Da
riimaa, tovarășul Dumaaghiin Sod- 
nom, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.P.R.M., președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Mongole, 
alți membri ai conducerii de partid 
și de stat a R.P. Mongole.

Se aflau de față ambasadorul 
României la Ulan Bator și ambasa
dorul R.P. Mongole la București.

Erau prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați în capitala mon
golă.

La cobori nea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați, cu mul
tă căldură, de tovarășul Jambin 
Batmunh și tovarășa A. Dariimaa, 

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Tovarășului NGUYEN VAN LINH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

Tovarășului VO CHI CONG
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Vietnam

HANOI
Părăsind teritoriul Republicii Socialiste Vietnam, doresc să exprim. în 

numele meu și al tovarășei mele, cele mal vii mulțumiri pentru primirea 
căldui-oasă si ospitalieră de care ne-am bucurat in tot timpul vizitei noas
tre in tara dumneavoastră.

Exprim convingerea că întîlnirile noastre, convorbirile purtate si în
țelegerile la care am ajuns vor impulsiona și mal puternic dezvoltarea tra
diționalelor relații de prietenie si colaborare dintre Republica Socialistă 
România ri Republica Socialistă Vietnam, dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Vietnam. în interesul și spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei generale a socialismului, Înțelegerii și păcii in întreaga 
lume.

Folosesc acest prilej pentru ca, o dată cu salutul nostru de rămas bun, 
să vă adresez cele mai calde urări de sănătate si fericire personală, de 
progres, prosperitate șl pace pentru poporul vietnamez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

lui comunist, al afirmării rolului 
său conducător în toate domeniile 
de activitate.

Stimați tovarâți,
Situația internațională continuă 

să se mențină deosebit de gravă și 
complexă. Continuă cursa înarmă
rilor, îndeosebi nucleare, se men
țin și chiar se agravează o serie de 
conflicte, se adîncesc decalajele și 
contradicțiile dintre țările bogate 
și sărace. Toate acestea, ca și acu
mularea a numeroase probleme de 
ordin politic, economic și militar, 
impun schimbarea radicală a mo
dului de gîndire și de acțiune în 
viața internațională.

Semnarea Tratatului privind li
chidarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune de către 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii reprezintă un pas im
portant, s-ar putea spune o dova
dă a faptului că este posibil să se 
ajungă la soluționarea problemelor 
pe calea tratativelor. După cum se 
știe însă, continuă să rămînă uriașe 
stocuri de arme nucleare. Țările 
din N.A.T.O. au discutat problema 
modernizării și dezvoltării rache
telor cu rază mai scurtă de ac
țiune'. Continuă experiențele nu
cleare și acțiunile S.U.A. de mili
tarizare a Cosmosului.

Iată de ce noi considerăm că 
problema fundamentală vitală a 
epocii noastre o constituie trecerea 
la lichidarea completă a armelor 
nucleare, oprirea cursei înarmări
lor, lichidarea primejdiei de război 
și asigurarea dreptului suprem al 
popoarelor la libertate și indepen
dență, la viață, la t>ace.

Este necesar să se intensifice 
eforturile pentru realizarea unui 
program care să prevadă lichida
rea în mai multe etape a armelor 
nucleare, oprirea oricăror expe
riențe nucleare și a militarizării 
Cosmosului. Totodată, este necesar 

cere, îmbinarea strînsă a interese
lor societății și colectivelor de 
muncă cu cele ale individului. 
Pentru înfăptuirea acestei reîn
noiri economice, o deosebită în
semnătate o are, după părerea 
noastră, în primul rînd promo
varea democrației socialiste, conso
lidarea cursului de informare lar
gă a opiniei publice și, pe această 
bază, crearea condițiilor pentru 
participarea reală a colectivelor de 
muncă la soluționarea problemelor 
sociale, de stat și de producție. Oa
menii muncii din țara noastră 
aprobă și sprijină pe deplin aceas
tă linie a partidului ; sînt în curs 
de desfășurare numeroase inițiati
ve și activități politice și de pro
ducție.

în înfăptuirea obiectivelor ce 
ne stau în față, ne sprijinim pe 
trainicele legături cu prietenul nos
tru încercat, Uniunea Sovietică, și 
cu celelalte țări socialiste, dezvol- 
tind necontenit cu acestea colabo
rarea bi și multilaterală, folosind 
ajutorul larg și experiența lor bo
gată în restructurare.

în continuare, vorbitorul, refe- 
rindu-se la evoluția vieții interna
ționale, s-a pronunțat pentru o ac
tivitate intensă a țărilor socialiste 
și a tuturor forțelor iubitoare de 
pace, pentru realizarea destinderii 
internaționale, pentru salvarea 
omenirii și civilizației umane de 
la catastrofa nucleară. înaintează 
cu pași fermi noua gîndire politi
că, care presupune âbordarea în 
interesul întregii omeniri a pro
blemelor principale ale relațiilor 
internaționale și soluționarea aces

care le-au adresat un cordial bun 
venit. Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au strins miinlle cu 
prietenie, s-au Îmbrățișat.

în continuarea ceremoniei, după 
intonarea imnurilor de stat ale 
României și Mongoliei, comandantul 
gărzii de onoare aliniate pe aeroport 
a prezentat raportul.

în semn de salut, au fost trase 21 
salve de artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. În
soțit de tovarășul Jambin Batmunh, 
a trecut in revistă garda de onoare.

Grupuri de pionieri au oferit 
distinșilor oaspeți buchete de flori.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost prezentate, apoi, persoanele ofi
ciale mongole venite în intimpinare. 

să se acționeze ferm pentru elimi
narea armelor chimice și reducerea 
substanțială a celor convenționale, 
a efectivelor și bugetelor militare.

România, ca țară europeană, 
contribuie activ la adoptarea, în 
cadrul conferinței de la Viena, a 
unor măsuri efective de dezarma
re și întărire a încrederii, coope
rării și securității pe continent.

Țara noastră se pronunță pen
tru dezvoltarea unei largi colabo
rări în Balcani și transformarea a- 
cestei regiuni într-o zonă a bu
nei vecinătăți, a păcii și conlucră
rii, fără arme nucleare și chimi
ce. fără trupe și baze militare 
străine.

Așezăm neabătut la baza poli
ticii noastre externe principiile 
deplinei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suvera
nității naționale, dreptul fiecărui 
popor de a-și alege calea pe care 
o dorește, fără nici un amestec 
din afară. Ne pronunțăm ferm 
pentru soluționarea tuturor con
flictelor, atît în Orientul Mijlociu, 
Asia de sud-est, America Centra
lă, cît și din alte zone ale lumii 
numai și numai pe calea tratati
velor.

România acționează pentru li
chidarea subdezvoltării, inclusiv 
pentru soluționarea problemei da
toriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare, se pronunță pentru o 
conferință internațională, sub egi
da O.N.U., la care să participe ță
rile în curs de dezvoltare și ță
rile dezvoltate, în vederea solu
ționării globale a problemelor 
subdezvoltării și instaurării unei 
noi ordini economice mondiale.

Ne pronunțăm pentru creșterea 
rolului O.N.U. în viața internațio
nală, pentru participarea egală a 
statelor, fără deosebire de mări
me — și, în primul rînd, a celor 
mici șl mijlocii, a celor în curs 
de dezvoltare și nealiniate — la 
soluționarea democratică a pro

tora, ținînd seama, în egală măsu
ră, de interesele și securitatea sta
telor. Cea mai elocventă expresie a 
acesteia o constituie Tratatul sovie- 
to-american privind lichidarea ra
chetelor nucleare cu rază medie și 
mai 'scurtă de acțiune. Poporul 
mongol dorește ratificarea neîntâr
ziată a acestui tratat istoric, care 
marchează începutul dezarmării 
nucleare și așteaptă ca la întîl- 
nirea sovieto-americană la nivel 
înalt, care va avea loc în curînd, 
la Moscova, să se realizeze un nou 
pas pe calea transformării lumii 
într-o lume fără arme nucleare.

Opinia publică din Mongolia sa
lută eforturile, propunerile și ini
țiativele Partidului Comunist Ro
mân și ale Guvernului Republicii 
Socialiste România cu privire Ia 
consolidarea păcii și securității în 
Balcani și în întreaga Europă, eli
minarea pericolului unui război 
nuclear.

Și în Asia cunosc un curs as
cendent spiritul și năzuințele de 
promovare a unui dialog politic, 
a înțelegerii reciproce și colaboră
rii. O mare însemnătate în adînci- 
rea acestui proces o are elimina
rea grabnică a focarelor de con
fruntare.

în continuare, după Ce a subli
niat că Republica Populară Mon
golă salută documentele semnate 
recent la Geneva între Afganistan 
și Pakistan cu privire la reglemen
tarea politică a situației din jurul 
Afganistanului, vorbitorul a spus : 
Reglementarea politică a situației 
din jurul Afganistanului confirmă 
nu numai posibilitatea găsirii unei

Numeroși locuitori ai Capitalei 
mongole, aflați pe aeroport, au tă
cut o primire sărbătorească înalți- 
lor oaspeți români.

S-a aclamat îndelung pentru 
prietenia și colaborarea dintre parti
dele; țările și popoarele noastre. Prin 
puternice aplauze și urale. cei pre
zenți au exprimat satisfacția față de 
noul dialog româno-mongol la cel 
mai înalt nivel, precum și convin
gerea că înțelegerile la care se va 
ajunge cu acest prilej vor conferi 
noi dimensiuni conlucrării dintre 
România și Mongolia.

în atmosfera entuziastă ce 
domnea pe aeroport. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. impreună cu tovarășul 
Jambin Batmunh și tovarășa A. 

Tovarășului ZHAO ZIYANG
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez 

Tovarășului YANG SHANGKUN
Președintele Republicii Populare Chineze

BEIJING
Survolînd teritoriul țării dumneavoastră, îmi este plăcut să vă adre

sez un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului chinez prieten noi și tot mai mari succese pe calea 
edificării societății socialiste.

Exprimînd și cu acest prilej satisfacția față de evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate dintre popoarele și țările 
noastre, doresc să-mi reafirm convingerea că, acționînd impreună. în spi
ritul convorbirilor și al înțelegerilor convenite, vom asigura dezvoltarea tot 
mai puternică a colaborării româno-chineze, spre binele și în interesul po
poarelor noastre, al cauzei generale a socialismului, progresului și păcii în 
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

blemelor de care depind asigu
rarea păcii, progresul tuturor na
țiunilor. Avem ferma convingere 
că, acționînd unite, popoare
le, forțele realiste înaintate — în 
rîndul cărora țările socialiste, 
partidele comuniste și muncito
rești ocupă un loc important — 
pot opri cursul periculos al eveni
mentelor, pot asigura triumful po
liticii de dezarmare, de colaborare 
și pace.

Acționăm pentru întărirea soli
darității și colaborării tuturor ță
rilor socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești, a partidelor 
socialiste, social-democrate, a for
țelor progresiste, democratice de 
pretutindeni în lupta pentru pace, 
securitate și progres social.

Aș dori să remarc cu multă sa
tisfacție relațiile bune de colabo
rare, și în domeniul soluționării 
problemelor internaționale, dintre 
România și Mongolia, dintre parti
dele noastre.

îmi exprim convingerea că ac
tuala vizită pe care o facem în 
Mongolia va contribui la întărirea 
prieteniei și conlucrării dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre.

Urez poporului mongol prieten 
noi succese în realizarea hotărîri- 
lor Congresului al XIX-lea, în 
făurirea socialismului !

Să se întărească prietenia, soli
daritatea și colaborarea multilate
rală dintre partidele, țările și 
popoarele noastre !

Să triumfe pacea și colaborarea 
în întreaga lume !

Aș dori să ridic acest pahar și 
să toastez :

— pentru prietenia trainică din
tre partidele și popoarele noas
tre ;

— în sănătatea tovarășului se
cretar general Jambîrt Batmunh 
și a tovarășei Dariimaa :

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Aplauze).

Batmunh
reglementări prin metode politice, 
pe calea tratativelor, pentru orice 
conflict regional, dar, în același 
timp, deschide noi orizonturi pen
tru un dialog eficient între Est și 
Vest.

Tovarăși,
Urez din inimă poporului frate 

român noi și mari succese în în
făptuirea istoricelor hotărîri tra
sate de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român pri
vind construirea dinamică a socia
lismului în Republica Socialistă 
România, în lupta pentru asigura
rea păcii popoarelor și securității 
generale !

Să se întărească prietenia și co
laborarea frățească dintre Partidul 
Popular Revoluționar Mongol și 
Partidul Comunist Român, dintre 
poporul mongol și poporul român !

Vă dorim, stimați oaspeți, ședere 
plăcută în țara noastră !

Să înflorească România socia
listă !

Doresc să ridic acest pahar :
— în sănătatea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
rai al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a tovarășilor care vă 
însoțesc în această vizită ;

— pentru dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor dintre cele 
două'popoare ;

— pentru întărirea colaborării 
dintre țările comunității socia
liste ;

— pentru pace în lumea întrea
gă 1 (Aplauze).

Dariimaa, au luat loc în mașini, 
escortate de motocicliști, îndreptin- 
du-se spre reședință.

Coloana oficială a străbătut prin
cipalele artere ale capitalei mongo
le. de-a lungul cărora fluturau dra
pelele celor două țări, erau înscri
se lozinci cu urări la adresa priete
niei și colaborării româno-mongole. 
Un mare număr de locuitori ai ca
pitalei au salutat, cu aplauze și 
urale. ' trecerea înalților oaspeți, au 
făcut entuziaste manifestări dc 
prietenie solilor poporului român.

La reședință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au . întreținut cordial cu 
tovarășul Jambin Batmunh și tova
rășa A. Dariimaa.

ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE DE PRIETENIE

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ 

CC TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN R. S. VIETNAM

COMUNICAT COMUN
(Urmare dîn pag. I)
mat hotărîrea celor două țări de a 
intensifica relațiile reciproce, precum 
și raporturile lor cu toate statele, pe 
baza principiilor deplinei egalități in 
drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului 
reciproc, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța, dreptului fie
cărui popor de a se dezvolta liber 
și independent, potrivit propriei 
voințe.

A fost subliniată importanța deo
sebită a relațiilor economice pentru 
dezvoltarea de ansamblu a cooperă
rii dintre cele două țări. Ținind 
seama de posibilitățile de care dispun 
economiile naționale are României 
și Vietnamului, de prioritățile 
programelor lor de dezvoltare 
economică și socială, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Nguyen Van Linh au convenit să fie 
depuse, în continuare, eforturi susți
nute pentru creșterea schimburilor 
comerciale și dezvoltarea cooperării 
economice in domeniile industriei, 
agriculturii, mineritului, transportu
rilor, precum și in alte sectoare de 
interes reciproc.

în vederea valorificării și concreti
zării posibilităților existente, s-a 
convenit ca ministerele, organizațiile 
și întreprinderile economice din cele 
două țări să-și intensifice contactele 
și să Întreprindă măsurile practice 
necesare pentru înfăptuirea acțiuni
lor de cooperare economică, față de 
care s-a constatat interes de am
bele părți. S-a indicat Comisiei mix
te guvernamentale de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică să va
lorifice toate posibilitățile de dez
voltare și extindere a conlucrării bi
laterale în domeniile economic și 
tehnico-științific, pe baza egalității 
între parteneri și avantajului reci
proc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Nguyen Van Linh au relevat 
însemnătatea intensificării legăturilor 
între cele două partide și cele două 
guverne, a consultărilor periodice pe 
linia ministerelor de externe, a 
schimburilor și contactelor pe lihia 
organizațiilor de masă și obștești din 
cele două țări.

Constatînd că relațiile în domeni
ile cultural, științific, al presei cu
nosc o tendință pozitivă de dezvolta
re, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Nguyen Van Linh au ex
primat dorința de a intensifica și 
diversifica schimburile și contactele 
pe aceste linii, ceea ce va contribui 
la o mai bună cunoaștere reciprocă 
a valorilor materiale și spirituale ale 
celor două popoare.

Subliniind importanța colaborării 
în cadrul Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Ngu- 
yeri Vali TJfih și-au'exprimat’ hotă
rirea de a acționa și in viitor, im
preună Cu celelalte state membre, 
pentru realizarea înțelegerilor adop
tate la Consfătuirea economică Ia 
nivel înalt din iunie 1984, a Progra
mului complex al progresului teh
nico-științific pînă în anul 2000, pre
cum și a hotăririlor celei de-a 43-a 
ședințe a sesiunii C.A.E.R.

în cadrul schimbului de păreri cu 
privire la problemele internaționale, 
România și Vietnamul au constatat 
că in situația mondială au loc 
schimbări importante în favoarea 
luptei pentru pace, independență na
țională. democrație și progres social, 
în aceiași timp, cele două țări își 
exprimă îngrijorarea față de situa
ția gravă și complexă care există 
în lume, datorită continuării politi
cii cursei înarmărilor. în special a 
celor nucleare, a continuării politi
cii cercurilor imperialiste de forță 
și de amenințare cu folosirea for
ței. de amestec în treburile interne 
și de încălcare a intereselor altor 
state, a înrăutățirii situației econo
mice mondiale, in special a țărilor 
în curs de dezvoltare.

România și Vietnamul apreciază că 
problema fundamentală a epocii 
noastre o constituie oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea hotărită la 
dezarmare. în primul rind la dezar
marea nucleară, apărarea dreptului 
suprem al oamenilor, al popoarelor 
— la viață, la pace, la existență 
liberă, independentă și demnă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Nguyen Van Linh consi
deră că se impun eforturi susținute 
din partea tuturor oamenilor politici, 
a forțelor realiste, a popoarelor pen
tru a determina o schimbare radica
lă în viata internațională, în gîn- 
direa și modul de acțiune, in so
luționarea problemelor vieții mon
diale. Numai așa se va putea da o 
perspectivă clară și asigura înlătu
rarea gravelor primejdii care ame
nință existenta omenirii.

România și Vietnamul au salutat 
semnarea Tratatului. dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame
ricii privind eliminarea rachetelor 
nucleare cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune, apreciindu-1 ca un eve
niment de importantă istorică.

România și Vietnamul consideră că 
este necesar să se intensifice efor
turile in vederea realizării de noi 
acorduri în direcția reducerii cu 50 
la sută a armelor strategice nu
cleare. pentru oprirea și interzicerea 
experiențelor nucleare, a militariză
rii Cosmosului, pentru eliminarea to
tală a armelor nucleare și adopta
rea unei convenții de interzicere și 
distrugere a arrrfelor chimice, 
pentru lichidarea oricăror arme 
de distrugere în masă. Este necesar, 
totodată, să se treacă la reducerea 
radicală a armelor convenționale, a 
efectivelor și, in mod proporțional, a 
cheltuielilor militare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Nguyen Van Linh au sub
liniat că uriașele fonduri alocate in 
scopuri militare trebuie să fie folo
site pentru dezvoltarea economică a 
tuturor țărilor, in primul rînd a ță
rilor in curs de dezvoltare.

România și Vietnamul s-au pro
nunțat pentru elaborarea, in cadrul 
O.N.U., și transpunerea în practică a 
unui program complex de dezarma
re. Adoptarea unui asemenea pro
gram la cea de-a IlI-a sesiune spe
cială a Adunării Geperale a O.N.U., 
consacrată dezarmării, prevăzută să 
aibă loc în anul 1988, ar fi de na
tură să deschidă o largă perspec
tivă negocierilor, acțiunii internațio

nale in direcția opririi cursei înar
mărilor și a înfăptuirii dezarmării.

România și Vietnamul își exprimă 
speranța că Ia Conferința general- 
europeană de la Viena pentru secu
ritate și cooperare se vor realiza 
acorduri și înțelegeri care să ducă 
ia măsuri concrete de dezarmare șl 
securitate, la îmbunătățirea relațiilor 
și colaborării între toate țările eu
ropene, în interesul general al cau
zei cooperării între toate statele 
participante.

România și Vietnamul salută dez
voltarea largă a colaborării între 
toate statele din Balcani, pentru 
transformarea acestei regiuni intr-o 
zonă a păcii și bunei vecinătăți, fără 
arme nucleare și chimice, fără baze 
militare străine. Cele două părți dau 
o inaltă apreciere rezultatelor intîl- 
nirii miniștrilor de externe ai țări
lor balcanice de la Belgrad, con- 
siderîndu-le drept o contribuție la 
destindere șl Ia crearea unui climat 
de bună vecinătate și înțelegere re
ciprocă în Balcani.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Nguyen Van Linh se pro
nunță pentru organizarea unei in- 
tîlniri la nivel înalt a șefilor 
de state și de guverne din ță
rile balcanice, în vederea sta
bilirii unui program complex de 
dezvoltare a colaborării econo
mice, tehnico-stiințifice, cultu
rale si in alte domenii, ca o parte 
a realizării colaborării în Europa și 
în întreaga lume.

România și Vietnamul subliniază 
necesitatea continuării dialogului în
tre țările din Peninsula Indochina 
și țările membre ale A.S.E.A.N.. în 
vederea dezvoltării colaborării și în
țelegerii. a asigurării unui climat de 
pace și stabilitate in zona Asiei de 
sud-est. Ele se pronunță pentru in
staurarea unor raporturi de bună ve
cinătate între toate statele din a- 
ceastă zonă, din Asia și din întrea
ga lume.

România și Vietnamul saluta efor
turile îndreptate spre întărirea păcii 
și Securității în Asia și Pacific. în 
acest sens, ele sprijină eforturile 
pentru crearea unei zone fără arme 
nucleare în Asia și Pacific și con
sideră necesară încetarea imediată a 
oricăror experiențe cu arma nuclea
ră în această zonă. în întreaga lume.

Cele două țări au apreciat că. în 
situația internațională actuală, este 
necesar să se facă totul pentru e- 
liminarea forței și amenințării cu 
forța in relațiile dintre state, pen
tru încetarea conflictelor și dife
rendelor existente in diferite regiuni 
ale lumii și soluționarea lor exclu
siv pe cale pașnică, prin tratative.

România și Vietnamul militează cu 
fermitate pentru soluționarea globa
lă. justă și durabilă a problemelor 
din Orientul Mijlociu, pentru in- 

. staurarea„ unei păci trainice in a- 
ceastă regiune, pe baza retragerii 
Israelului din teritoriile arabe ocupa
te. a rezolvării problemei poporului 
palestinian, prin recunoașterea drep
tului său la autodeterminare, inclu
siv la crearea unui stat palestinian 
propriu independent, a asigurării 
integrității, suveranității si secu
rității tuturor statelor din zonă. în 
vederea realizării acestor obiective, 
cele două țări se pronunță pentru 
organizarea unei conferințe interna
ționale în problema Orientului Mij
lociu, sub egida Organizației Națiu
nilor Unite, cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
precum și a membrilor permanenți 
ai Consiliului de Securitate al 
O.N.U.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Nguyen Van Linh și-au ex
primat îngrijorarea față de continua
rea războiului dintre Irak și Iran, 
care a cauzat ambelor părți mari 
pierderi umane si materiale. Ei s-au 
pronunțat pentru retragerea neintîr- 
ziată a tuturor navelor militare 
străine din Golf, încetarea oricăror 
atacuri și asigurarea navigației libe
re in această regiune maritimă, pen
tru încetarea imediată a ostilităților 
dintre Irak și Iran, pentru soluțio
narea problemelor dintre ele pe cale 
pașnică, prin tratative. în conformi
tate cu Rezoluția 598 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U.

România și Vietnamul se pronun
ță pentru soluționarea problemei 
kampuchiene pe cale politică, pe baza 
reconcilierii naționale, a respectării 
intereselor poporului kampuchian. a 
eliminării oricărei intervenții din a- 
fară. pentru edificarea unui stat 
kampuchian pașnic, independent, 
neutru și nealiniat, ceea ce va con
tribui la pacea și stabilitatea in Asia 
de sud-est.

S-a exprimat necesitatea de a se 
depune eforturi pentru normalizarea 
relațiilor dintre Republica Socialistă 
Vietnam și Republica Populară Chi
neză șl soluționarea problemelor e- 
xistente intre ele pe calea tratati
velor și a nefolosiaii forței.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Nguyen Van Linh s-au 
pronunțat cu hotărire împotriva po
liticii colonialiste, de dominație și a- 
suprire sub orice formă de manifes
tare. au reafirmat solidaritatea 
și sprijinul țărilor lor față de 
lupta dreaptă a poporului namibian, 
sub conducerea S.W.A.P.O., unicul său 
reprezentant legitim. pentru inde
pendență națională și au condamnat 
manevrele Africii de Sud vizind 
perpetuarea ocupării ilegale a Nami
biei și impunerea unei soluții neoco- 
loniailste problemei namibiene. 
România și Vietnamul au convenit 
să continue, alături de celelalte sta
te, acordarea de sprijin poporului 
namibian. pentru accesul rapid la 
independență al Namibiei, pe baza a- 
plicării Rezoluției 435 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Nguyen Van Linh au con
damnat cu fermitate politica rasistă 
de apartheid și măsurile represive 
ale autorităților de la Pretoria îm
potriva populației majoritare din 
Africa de Sud.

Republica Socialistă România șl 
Republica Socialistă Vietnam și-au 
exprimat sprijinul și solidaritatea 
față de inițiativele și propunerile 
R.P.D. Coreene pentru realizarea re- 
unificării pașnice și independente a 
țării, transformarea Peninsulei Co
reene într-o zonă a păcii, liberă de 
arme nucleare.

România și Vietnamul sprijină 
lupta popoarelor din America Cen

trală, Marea Caraibilor șl din alte 
țări latino-americane pentru obți
nerea și apărarea independenței’ și 
suveranității și pentru dezvoltarea 
lor de sine stătătoare și se pronunță 
împotriva oricărei forme de agresiu
ne sau intervenție în treburile lor 
interne.

Avînd în vedere situația economi
că internațională gravă care afectea
ză profund toate popoarele, dar mal 
cu seamă țările în curs de dezvol
tare, ca urmare a crizei economice, 
a politicii financiar-monetare inechi
tabile. a măsurilor protecționiste și 
restrictive, adoptate de țările dez
voltate, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Nguyen Van Linh con
sideră necesar să se treacă la solu
ționarea globală a acestor probleme, 
în Vederea lichidării subdezvoltării 
și instaurării unei noi ordini econo
mice internaționale, bazată pe egali
tate și echitate. In acest sens. Româ
nia și Vietnamul s-au pronunțat 
pentru organizarea unei conferințe 
internaționale, în cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite, cu partici
parea atît a țărilor dezvoltate, 
cît și a țărilor în curs de dezvol
tare. pentru a se alunge la soluții 
reciproc aoteptabile în problemele 
economice, inclusiv în problema re
glementării globale a datoriilor ex
terne ale țărilor in curs de dezvol
tare, pentru lichidarea subdezvoltării 
si crearea condițiilor necesare în ve
derea dezvoltării echitabile, echili
brate a economiei mondiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășul Nguyen Van Linh au sub
liniat importanta mișcării țărilor 
nealiniate și rolul său pozitiv în so
luționarea problemelor grave ale lu
mii contemporane. în afirmarea unei 
politici noi, democratice, de liberta
te și independență, de respect al 
dreptului' fiecărui popor de a-și alege 
liber calea dezvoltării sale economice 
si sociale.

România și Vietnamul apreciază că 
problemele complexe și deosebit de 
grave — politice, economice, milita
re — ale vieții mondiale impun par
ticiparea activă la soluționarea lor. 
în condiții de deplină egalitate, a tu
turor statelor, fără deosebire de mă
rime sau de orinduire socială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășul Nguyen Van Linh, consi- 
derînd că Organizația Națiunilor 
Unite este forul internațional cel mal 
potrivit Dentru dezbaterea democra
tică și soluționarea problemelor po
litice. economice și sociale ale lumii 
contemporane, s-au pronunțat pentru 
perfectionarea activității O.N.U. și a 
celorlalte organizații internaționale, 
pentru adaptarea acestora la realită
țile și exigentele lumii de astăzi, 
pentru creșterea rolului lor In pro
movarea păcii șl colaborării Inter
nationale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășul Nguyen Van Linh au re
afirmat hotărîrea celor două partide 
de a acționa consecvent pentru În
tărirea colaborării și solidarității 
partidelor comuniste si muncitorești, 
pentru o conlucrare amplă și un dia
log activ, bazate pe respectarea prin
cipiilor egalității, independentei si a 
dreptului fiecărui partid de a-si 
stabili de sine stătător linia politică, 
strategia și tactica revoluționară. In 
conformitate cu condițiile concreta 
în care își desfășoară activitatea. A 
fost subliniată hotărirea Partidului 
Comunist Român și Partidului Co
munist din Vietnam de a conlucra și 
în viitor, in mod activ, cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu mișcările de eliberare națională, 
cu forțele antiimperialiste și progre
siste de pretutindeni, cu organizații
le care se pronunță pentru progres 
social, pentru dezarmare și pace, 
pentru o lume mai bună și mal 
dreaptă.

în
Nicolae 
Nguyen Van 
hotărirea de a 
rarea dintre 
România și 
Vietnam pe arena internațională, in 
cadrul O.N.U. și al instituțiilor spe
cializate, al „Grupului celor 77“, In 
scopul creșterii contribuției lor la 
reglementarea problemelor majore 
ale lumii contemporane, pentru pro
movarea păcii, securității și cooperă
rii internaționale.

tovarășul 
șl tovarășul 
au exprimat

același timp,
Ceaușescu

Linh
se intensifica colabo- 
Republica Socialistă 
Republica Socialistă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Nguyen Van Linh și-au 
exprimat deplina satisfacție pentru 
noua întilnire la nivel înalt româno- 
vietnameză, încredințați că- aceasta 
reprezintă o nouă și valoroasă con
tribuție la aprofundarea raporturi
lor de prietenie și colaborare multi
laterală dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Vietnam, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Vietnam, in interesul celor două po
poare, al cauzei socialismului, păcii, 
progresului și cooperării interna
ționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu au exprimat 
tovarășului Nguyen Van Linh. secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Vietnam, 
tovarășului Vo Chi Cong, membru 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Vietnam, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Viet
nam, membrilor conducerii de partid 
și de stat ai Republicii Socialiste 
Vietnam, precum și poporului viet
namez prieten sincere mulțumiri 
pentru ospitalitatea și primirea deo
sebit de caldă de care s-atl bucurat 
in timpul vizitei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. a adresat 
tovarășului Nguyen Van Linh. se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Vietnam, și tovarășului Vo Chi 
Cong, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Vietnam, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste Vietnam, invitația de a efec
tua o vizită oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmînd a fi convenită 
pe cale diplomatică.

Hanoi, 19 aprilie 1989
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumindu-vă în modul cel mal sincer pentru amabilul dumneavoastră 
mesaj de felicitări transmis cu ocazia Zilei naționale a Greciei, doresc să 
vă adresez, în numele poporului Greciei șl al meu personal, sincere urări 
de progres și prosperitate pentru poporul român prieten, precum și de feri
cire pentru dumneavoastră personal.

împărtășesc pe deplin convingerea dumneavoastră că relațiile prietenești 
dintre cele două țări ale noastre se vor dezvolta în continuare în folosul 
celor două popoare, al cauzei păcii, securității șl cooperării în regiunea 
noastră.

CHRISTOS SARTZETAKIS
Președintele Republicii Elen»
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă adresez calde mulțumiri pentru mesajul de felicitare pe care 
mi l-ați trimis cu ocazia Zilei naționale a Republicii Arabe Siriene și să-mi 
exprim convingerea fermă că relațiile de prietenie și cooperare statornicite 
între țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, pe baza înțelegerilor 
convenite la cel mai inalt nivel.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa la rîndul meu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de progres continuu și prosperitate 
pentru poporul român prieten.

HAFEZ AL ASSAD

țărilor în curs
JAKARTA 19 (Agerpres). — în 

cadrul lucrărilor celei de-a 44-a se
siuni a Comisiei Economioe și So
ciale pentru Asia și Pacific 
(E.S.C.A.P.), care se desfășoară la 
Jakarta, reprezentantul Malayeziei a 
cerut țărilor industrializate să renun
țe la măsurile comerciale protectio- 
niste și restrictive aplicate pe piața 
internațională, precum și la politi
cile monetar-financiare, spre a da 
posibilitatea tuturor țărilor să be
neficieze in mod echitabil de dezvol
tarea economică mondială. El a 
subliniat că E.S.C.A.P. ar putea să 
joace un rol substanțial în această 
direcție prin elaborarea unui meca
nism cu ajutorul căruia țările în 
curs de dezvoltare să colaboreze 
pentru reducerea impactului crizei 
economice și depășirea acesteia, in
formează agenția Bernama.

a O.N.U. 
Zona Ca- 
secretarul

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Sta

tului Israel — cea de-a 40-a ani
versare a proclamării independenței 
—. marți după-amiază a avut loc în 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul Român pen
tru Relațiile Culturale cu Străinăta
tea. în cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din a- 
ceastă tară și a fost vizionat un film 
documentar din Israel.

Au participat membri al conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au fost prezent! Yosef Govrin. 
ambasadorul Statului Israel la Bucu
rești. membri ai ambasadei.

Cu același prilej a avut loc verni
sajul unei expoziții de fotografii din 
Israel.

(Agerpres)

tv
20.00 Telejurnal
20,20 Priorități în economie
20,40 Reportaj pe glob. Japonia, azi 

(color)
21,00 Roman-foileton (color). „Viață 

fără sfîrșit". Ecranizare după ro
manul lui Frantisek Svantner. 
Producție a Televiziunii ceho
slovace. Premieră pe țară. Episo
dul 6

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea

DE LA NAVROM
NAVROM Tulcea informează că 

s-a reluat circulația cu navele rapi
de de pasageri pe Dunăre, după pe
rioada de întrerupere din timpul 
iernii.

Pe ruta Galați — Tulcea — Sulina 
acestea circulă ' potrivit următorului 
orar : plecarea din Galați, ora 7.30 ; 
sosirea la Tulcea — ora 9 ; pleca
rea din Tulcea — ora 9,30 ; sosirea 
la Sulina — ora 11. La întoarcere, 
nava pleacă din Sulina la ora 14,45, 
sosește la Tulcea la ora 16.15 și la 
Galați la ora 18,15.

(Agerpres)

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 aprilie, ora 20 — 23 apri
lie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
schimbătoare, iar cerul temporar noros. 
Pe alocuri, la începutul intervalului, în 
regiunile sud-estice, apoi și în cele nor
dice, centrale și estice, vor cădea ploi 
ce vor avea și caracter de aversă. In 
regiunile nord-estice, spre sfîrșitul in
tervalului, trecător și izolat, precipita
țiile vor fi și sub formă de lapoviță și 
ninsoare. In celelalte regiuni, ploi 
slabe, izolate. Vîntul va prezenta unele 
intensificări la sfîrșitul intervalului în 
nord-est, din sector nordic, cu 40—50 
kilometri pe oră. Temperatura aerului 
va marca o ușoară scădere în nord- 
estul țării în ultima zi. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 și 10 
grade, izolat mai coborîte în Subcar- 
pați, iar valorile maxime. întire 12 și 
22 de grade, mai coborîte în nnrd-estul 
tării. Pe alocuri, ceată slabă. în Bucu
rești : Vremea va fi schimbătoare. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii 
slabe, de scurtă durată. Vînt slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 5 și 8 grade, iar cele 
maxime, între 15 și 19 grade. Diminea
ța, ceață slabă.

Azi, la Lisabona, a doua manșă 
în semifinalele C. C. E.
SUCCES, STEAUA!

LISABONA (Prin telefon de ia 
trimisul nostru). După o călătorie de 
7 ore cu avionul, Steaua a sosit luni 
la amiază la Lisabona, pentru jocul 
retur cu Benfica. Numeroși ziariști, 
fotoreporteri, operatori de televiziu
ne, reprezentanți ai clubului lusitan 
au făcut o primire prietenească 
fotbaliștilor noștri. Firesc, prima lor 
grijă a fost să afle amănunte din 
tabăra noastră, informații despre 
prezența în echipă a lui Lăcătuș, a 
lui Rotariu sau Ungureanu. Fundașul 
stelist a fost asaltat de ziariștii care 
l-au văzut jucînd în 1983, cu Univer
sitatea Craiova, pe „Estadio de Luz“ 
din Lisabona împotriva Benficăi. 
„Atunci, Benfica a fost mai puter
nică decît cea de astăzi ?“, întreabă 
unul din ziariștii portughezi. I se 
răspunde indirect, și anume că : 
„Steaua de acum este considerată 
aici mult mai puternică și mai ca
pabilă de jocuri mari decit Univer
sitatea anului 1983“.

Aici e cald, 17—19 grade, dar plouă 
cind nu te aștepți. Jucătorii noștri 
și antrenorii sînt hotărîți să facă 
totul pentru a prinde drumul spre 
Stuttgart. După antrenamentele 
susținute luni seara pe un teren 
anonim și marți seara chiar pe sta
dionul „LUZ" (stadion cu o capaci
tate de 120 000 de locuri), din discu
țiile cu cei mai mulți dintre com-

★

Iată programul celorlalte partide 
de azi din semifinalele Cupelor euro
pene (în paranteză sînt trecute re
zultatele Înregistrate în prima 
manșă) : „Cupa campionilor euro
peni" : P.S.V, Eindhoven — Real

ponenții echipei campioane a Româ
niei am desprins ambiția lor de a-și 
mobiliza toate forțele pentru un joc 
ofensiv, pentru calificare. După 
partida de la București, jucătorii 
militari cunosc bine posibilitățile de 
exprimare ale adversarului, chiar 
dacă Benfica va alinia o formație cu 
numeroase schimbări, după cum a 
lăsat să se întrevadă în meciul 
câștigat prea ușor în campionat (5—1 
cu Espinho, o echipă de mijlocul cla
samentului) și după cum prevăd 
avancronicile apărute în ziare. Va 
trebui ca echipa noastră să joace cu 
totul altceva decît la București, așa 
cum este capabilă și a dovedit-o în 
dubla manșă cu Glasgow Rangers.

Dacă ne amintim cu mare plăcere 
de finala „Cupei campionilor euro
peni** de la Sevilla (1986), fără în
doială că nu am uitat nici ireproșa
bilul arbitraj al celebrului cavaler 
al fluierului, francezul Michel 
Vautrot, același care va conduce 
jocul șl miercuri seară (de la ora 23 
ora Bucureștiului), Să sperăm în- 
tr-un arbitraj la fel de bun, lntr-o 
ambianță de joc bună șl, mai ales, 
!ntr-un joc eficace și exact al 
fotbaliștilor noștri.

Succes Stelei I

Petre CRISTEA
★

Madrid (1—1) ; „Cupa cupelor" ; 
Ajax Amsterdam — Olympique 
Marsilia (3—0) ; Atalanta Bergamo 
— F.C. Malines (1—2) ; „Cupa 
U.E.F.A." î Werder Bremen — 
Bayer Leverkusen (0—1) ; Espanol 
Barcelona — F.C. Bruges (0—2).

SANTIAGO DE CHILE 19 (Ager
pres). — într-o declarație făcută la 
Santiago de Chile, unde se află se-

Practicile protecționiste frinează eforturile 
de dezvoltare

diul Comisiei Economice 
pentru America Latină și 
raibiană, Gert Rosenthal,
executiv al organizației, și-a expri
mat speranța intr-un dialog con
structiv între tarile în curs de dez
voltare din regiune și cele puternic 
industrializate, în cadrul lucrărilor 
Conferinței economice ministeriale 
regionale care începe joi la Rio de 
Janeiro — relatează agenția I.P.S. El 
a scos în evidentă o serie de asoecte 
negative ale dezvoltării economice 
regionale din anii trecuti. datorate 
în primul rînd poverii grele a dato
riei externe a țărilor latino-america- 
ne și caraibiene și tratamentului co
mercial inechitabil de pe piața mon
dială. subliniind că depășirea dificul
tăților este posibilă numai prin eli
minarea barierelor artificiale impuse 
comerțului și cooperării internaționa
le și găsirea unor soluții reciproc- 
avantajoase pentru toate statele, atit 
pentru cele creditoare, cit și pentru 
cele debitoare.

EFECTE POZITIVE 
ALE REDUCERII 
CHELTUIELILOR 

MILITARE

In legătura cu asasinarea comandantului-șef adjunct

al Forțelor Revoluționare Palestiniene

teatre
15 23 77) : Boroboață — 10; 15; (sala 
Cosmonauților, 11 1-2 04) : Amnarul 
fermecat — 16,30
• Circul București (10 41 95) : „Stelele 
circului din Moscova" — 19

înțelegeri privind continuarea negocierilor între 
reprezentanții guvernului nicaraguan și grupărilor 

„contras"
MANAGUA 19 (Agerpres). — La 

Managua au luat sfîrșit convorbirile 
dintre delegațiile guvernului sandi- 
nist și grupărilor „contras", consa
crate unei încetări definitive a focu
lui în Nicaragua. Cele două părți — 
relevă agenția nicaraguană A.N.N. — 
au convenit să se declare în sesiune 
permanentă și să continue discuțiile 
în perioada 28—30 aprilie, în capitala 
nicaraguană. Șeful delegației guver
namentale nicaraguane, ministrul 
apărării, Humberto Ortega, a arătat 
că principalul rezultat al negocieri
lor a fost discutarea și aprofundarea 
diferitelor aspecte legate de înceta
rea definitivă a focului, fapt ce con
stituie un progres pe calea instaură
rii păcii în țară. El a precizat că, 
deși nu s-a încheiat cu înțelegeri 
definitive, reuniunea a fost pozitivă, 
decizia de a se continua convorbirile 
reprezentind un pas înainte, și nu 
un eșec al acestui proces.

Președintele Republicii Nicaragua, 
Daniel Ortega, a avertizat că. dacă 
nu se va realiza acordul de încetare 
definitivă a focului cu forțele „con
tras", guvernului sandinist nu-i va 
rămîne altă soluție decît obținerea 
„unei victorii militare totale" pe 
fronturile de luptă — informează 
agenția A.N.N. într-un discurs rostit 
la un miting desfășurat la Managua, 
el a acuzat Administrația S.U.A. că 
încearcă să blocheze procesul de 
pace în Nicaragua, cerînd să pună 
capăt politicii agresive la adresa 
țării sale. Președintele Ortega a in
sistat ca Statele Unite să ridice em
bargoul comercial impus în urmă cu 
trei ani împotriva Republicii Nica
ragua, în caz contrar nepermițîndu-se 
intrarea în tară a nici unui ajutor 
financiar destinat elementelor po
trivnice revoluției sandiniste — 
relevă agențiile Prensa Latina și 
A.D.N.

Cu 100 miliarde irosite 
pentru iabricarea 

de arme s-ar putea 
construi 1 000 fabrici 

de îngrășăminte
NAȚIUNILE UNITE 19 (Ager

pres). — Potrivit experților 
O.N.U., frinarea cursei înarmări
lor și reducerea cheltuielilor mi
litare cu aproximativ o treime, 
pină in anul 2000, ar duce la 
creșterea suplimentară a pro
dusului mondial global cu 3,7 la 
sută, a fondurilor fixe — cu 5,3 
la sută, a producției agricole — 
cu 4.6 la sută.

Calculele specialiștilor arată 
că fiecare 100 miliarde de dolari 
extrași din cheltuielile militare 
ar permite construirea a 360 de 
centrale electrice sau a 1 000 de 
fabrici de îngrășăminte chimice. 
Doar o jumătate de procent din 
cheltuielile militare mondiale ar 
ajunge pentru satisfacerea nece
sarului de alimente al țărilor in 
curs de dezvoltare în viitorul 
apropiat.

in legătură cu încetarea din viată 
a comandantului-șef adjunct al For
țelor Revoluționare Palestiniene, 
Khalil Al-Wazir, la sediul reprezen
tanței O.E.P. din București a avut 
loc, marți, prezentarea de condo
leanțe.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise sincere con
doleanțe pentru această grea pier
dere, iar familiei îndoliate senti-

mente de profundă 
fost exprimată, de 
daritatea cu lupta 
porului palestinian.

Condoleanțele au
de tovarășii Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Constantin Ra
du, viceprim-ministru al guvernului, 
Ghiță Florea, adjunct de șef de sec
ție Ja C.C. al P.C.R., Traian Pop, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

compasiune. A 
asemenea, soli- 
dreaptă a po-

fost prezentata

(Agerpres)

ANKARA.

speciale israeliene

Incidente armate în zona Golfului
• Nave militare americane au atacat platforme petro
liere și au avariat fregate iraniene • Consultări in cadrul 

Consiliului de Securitate
TEHERAN 19 

cum transmite _____
tele navale ale S.U.A. ____
luni, platformele petroliere iraniene 
Nasr și Salman dfn zona Golfului. 
IRNA precizează că acțiunea forțe
lor americane intervine după învi
nuirile aduse Iranului ca fiind răs
punzător de avarierea, săptâmina 
trecută, a unei nave militare ame
ricane. care s-a lovit de o mină.

După oe nave militare ale S.U.A. 
au atacat platformele petroliere ira
niene. efective iraniene au angajat 
schimburi de focuri cu vasele a- 
gresoare — informează agenția 
IRNA. Potrivit sursei, flota ameri
cană a folosit elicoptere. în cursul 
acestei ciocniri inegale. în apele te
ritoriale iraniene, cele două frega
te ale Iranului au suferit avarii. For
țele navale iraniene au reușit să 
salveze majoritatea echipajului uneia 
din fregate.

într-o declarație făcută la Tehe
ran. ministrul de externe al Iranu
lui. Aii Akbar Velayati, a cerut se
cretarului general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, să condamne a- 
tacul întreprins de S.U.A. asupra 
Platformelor petroliere iraniene din 
Golf și să acționeze pentru a pre
veni asemenea acte ilegale — trans
mite agenția IRNA. Ministrul de

(Agerpres). — După 
agenția IRNA, for

au atacat.

exteme iranian a arătat că aseme
nea acțiuni reprezintă o agresiune 
împotriva integrității teritoriale a 
Iranului.

★
WASHIHNGTON 19 (Agerpres).— 

Casa Albă a confirmat atacarea de 
către nave militare americane a două 
platforme petroliere iraniene în zona 
Golfului. Purtătorul de cuvint. Mar
lin Fitzwațer, a afirmat că platfor
mele erau folosite de Iran ca „sta
ții radar".

De asemenea, un purtător de 
cuvint al Pentagonului- a anunțat că 
avioane aparținind flotei S.U.A. din 
Golf au lansat rachete și bombe a- 
supra a două nave iraniene. Partea 
americană a arătat că avioanele au 
deschis focul drept răspuns la atacu
rile iraniene. Cele două nave ale 
Iranului au fost avariate.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres).
— Reprezentanții celor cinci state 
membre permanente ale Consiliului 
de Securitate au avut consultări, la 
sediul O.N.U. din New York. în pro
bleme internaționale actuale. Potri
vit agenției A.D.N., în cadrul con
sultărilor au fost abordate și evolu
țiile din Golf, inclusiv acțiunile for
țelor armate ale S.U.A. împotriva 
unor obiective iraniene.

Operațiuni militare de anvergură 
în peninsula Faw

TEHERAN 19 (Agerpres). ___
Pe ale Irakului au atacat simultan, 
din două direcții, pozițiile iraniene 
din zona Faw — informează agen
ția IRNA. Potrivit sursei, trupele 
irakiene au fost sprijinite. în aceas
tă acțiune, de elicoptere de asalt.

La Teheran s-a anunțat oficial că, 
în urma atacurilor cu rachete și a 
bombardamentelor aviației irakiene, 
trei orașe iraniene au avut de su
ferit. Totodată, rachete sol-sol ira
niene au fost trase asupra centre
lor militare și economice din 
Bagdad, Khanaquin. Basra și din alto 
zone — informează agenția IRNA.

— Tru- clanșateXîn sectorul de sud al fron
tului — informează agenția INA. 
Totodată, trupele irakiene angajate 
în luptă au provocat părții iraniene 
pierderi.

Pe de altă parte, la Bagdad s-a 
anunțat că. la 18 aprilie, rachete ira
kiene au fost lansate în perimetrul 
Teheranului si orașului Qom.

r
BAGDAD 19 (Agerpres). — Co

mandamentul general al forțelor ar
mate ale Irakului a anunțat că tru
pele acestei țări au eliberat peninsu
la Faw. în urma unei ofensive de-

PRIMIRE LA PHENIAN. Tova
rășul Kim Ir Sen. secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, l-a primit pe Nicolae Gîrba, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare in calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Republica Populară Democrată Co
reeană.

R.S.A.

Festival internațional 
al copiilor

ANKARA 19 (Agerpres). — In Ca
pitala Turciei a fost inaugurat Festi
valul international al copiilor, aflat 
la a X-a ediție. La această manifes
tare, organizată cu prilejul „Zilei 
suveranității naționale și a copiilor", 
marcată in fiecare an in Turcia, 
participă numeroși copii și educatori 
din țara-gazdă, precum și aproxi
mativ 1 000 de copii din 36 de state 
ale lumii, între care și pionieri din 
România.

In prima zi a festivalului a avut 
loc o paradă a copiilor pe străzile 
Ankarei, cu care prilej reprezentan
ții tinerei generații au dat expresie 
năzuințelor de pace, prietenie și în
țelegere intre popoare. Delegațiile 
copiilor au fost primite, la sediul 
Parlamentului din Ankara, de pre
mierul Turgut Ozal, de membri ai 
guvernului și ai forului legislativ al 
Turciei.

In urma adoptării in parlament 
a unei rezoluții controversate

în Danemarca 
au fost convocate 
alegeri anticipate

se

COPENHAGA 19 (Agerpres). — 
Primul ministru al Danemarcei, Poul 
Schlueter, a anunțat marți organi
zarea de alegeri generale anticipate 
la 10 mai. Hotărîrea a fost adoptată 
în urma crizei politice declanșate ca 
urmare a adoptării de către Folke
ting (parlamentul țării) a unei rezo
luții propuse de Partidul Social-De
mocrat (de opoziție) prin care
cerea în mod explicit să nu se ad
mită accesul în apele teritoriale da
neze a unor nave militare cu încăr
cături nucleare la bord. Potrivit gu
vernului, o normă legislativă în 
această problemă ar fi fost de ajuns 
să specifice că țările ale căror nave 
vor să intre în apele teritoriale da
neze vor fi incunoștințate în legă
tură cu statutul Danemarcei de țară 
liberă de arme nucleare, fără să 11 se 
notifice în mod expres să nu aibă 
încărcături nucleare la bord.

Votul din Folketing a declanșat o 
reacție negativă atit la sediul din 
Bruxelles al N.A.T.O., cit șl din 
partea S.U.A. și a altor state mem
bre ale alianței.

în aceste condiții, premierul danez 
a Tost nevoit să cheme din nou elec
toratul la urne, la mai puțin de opt 
luni de la ultimul scrutin.

TUNIS 19 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția tunisiană de 
presă T.A.P., citată de T.A.S.S., Comi
sia specială constituită de președin
tele Tunisiei pentru anchetarea îm
prejurărilor în care s-a comis asa
sinarea lui Khalil Al-Wazir, coman- 
dant-șef adjunct al Forțelor Revo
luționare Palestiniene, a confirmat 
că „Israelul a planificat și executat 
acest act".

Președintele Tunisiei. Zine El A- 
bidine Ben Aii, a însărcinat pe mi
nistrul de externe al tării sale să 
înainteze Consiliului de Securitate o 
plîngere împotriva Israelului.

Intr-un mesaj adresat poporului

palestinian, Yasser Arafat, preșe
dintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.), a declarat că serviciul 
israelian de informații 
este răspunzător 
Khalil Al-Wazir, 
KUNA.

Mossad —
de asasinarea lui 
informează agenția

★
(Agerpres). — Gu- 
a respins afirmați-

TEL AVIV 19 
vernul israelian 
lie potrivit cărora Khalil Al-Wazir 
a fost asasinat de un comando is
raelian — informează agenția D.P.A., 
care citează o declarație a premie
rului Yitzhak Shamir făcută la pos
tul de radio Tel-Aviv.

Tarile Pieței comune denunța situația
9 . 9 ‘ ‘9 9

creată în teritoriile arabe ocupate
BRUXELLES 19 (Agerpres). — Ță

rile membre ale Pieței comune au 
dat publicității 
este denunțată 
a situației din 
pate de Israel . 
sitatea realizării unei păci negocia
te și de durată în Orientul Mijlo
ciu — informează agenția A.N.S.A. 
în document sint puse în evidență 
o serie de acte de violentă comise 
de forțele de ocupație împotriva 
populației palestiniene, intre care și 
distrugerea de locuințe, precum șl 
alte acțiuni, care constituie „o vio
lare flagrantă a dreptului interna
țional".

un document în care 
deteriorarea continuă 
teritoriile arabe ocu- 
și se exprimă nece-

CAIRO 19 (Agerpres). — Egiptul și 
Tunisia și-au reafirmat sprijinul față 
de poporul palestinian sub condu
cerea unicului său reprezentant legi
tim — Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei.

în comunicatul comun dat publi
cității la încheierea vizitei primului 
ministru tunisian, Hedi Baccouche, 
Ia Cairo, se arată că părțile susțin 
mișcarea de protest palestiniană din 
teritoriile arabe ocupate și condamnă 
practicile represive ale forțelor is
raeliene de ocupație, informează 
agenția M.E.N.A.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Printr-o scrisoare adresată Con
siliului de Securitate de reprezen
tantul permanent al Libanului la 
O.N.U., guvernul libanez atrage din 
nou atenția Națiunilor Unite și sta
telor membre ale organizației mon
diale asupra persistentei acțiunilor 
agresive ale forțelor armate israe
liene și ale așa-numitel „Armate a 
Libanului de Sud", finanțată și con
trolată de Israel, care încalcă grav 
suveranitatea națională a Libanului 
și provoacă victime și pagube ma

teriale. în document se arată. între 
altele, că. la 15 aprilie, a fost co
mis un atac terorist în localitatea 
Srifa, din sudul Libanului, în urma 
căruia o locuință a fost aruncată în 
aer. iar trei locuitori pașnici au fost 
uciși. Un atac similar a fost între
prins Împotriva localității Khabriha. 
Guvernul libanez arată că asemenea 
acte singeroase. constînd în ucide
rea unor familii pașnice. încalcă nor
mele elementare ale dreptului In
ternational și complică șl mai mult 
starea de tensiune din sudul Liba
nului.

S.W.A.P.O. este gata să semneze un acord 
de încetare a focului cu R.S.A.

LUANDA 19 (Agerpres). — Orga
nizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) este gata să 
semneze cu R.S.A. un acord de în
cetare a focului, care ar constitui 
primul pas spre aplicarea rezoluției 
435 a Consiliului de Securitate a] 
O.N.U. privind independenta Nami
biei — a declarat la Luanda David 
Meroro, membru al C.C. al

S.W.A.P.O. în cursul unei 
de presă care a avut loc 
cu prilejul marcării a 28 
la crearea S.W.A.P.O, el a subliniat 
necesitatea instaurării unui climat 
de pace și securitate în sudul Afri
cii și acordării neîntîrziate a inde
pendenței Namibiei, teritoriu ocupat 
ilegal de R.S.A., relevă agenția 
Angop.

conferințe 
la Luanda 
de ani da

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

La exercițiile militare, care vor 
dura o lună, participă unități ale 
flotelor S.U.Â., Marii Britanii. Ita
liei. R.F.G. și Turciei.

n

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Cartea lui lovită — 18 : (sala 
Amfiteatru) : Drumul singurătății — 
18 ; (sala Atelier) : Faleza — 18
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : „Universul
artei vocale". Mioara Manea — so
prană, Sever Barnea — bas. La pian: 
Krimhilda Cristescu — 17 : (Ateneul 
Român) : „Confluența artelor". Mu- 
zică-Literatură-PIastică. „Roma șl 
arta barocului". Spectacol realizat de 
Cristina Vasiliu — 18
• Opera Română (L3 18 57) • Hamlet 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : O 
noapte la Veneția — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire —- 18 : (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Uriașii mun
ților — 18.30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) s 
Anonimul venețian — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Regele loan — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unul Îndră
gostit — 18 ; (sala Studio) : EX — 
18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy... — 18
O Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cîntă, ciocîrlie
— 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70. 
sala Giulești) : Cum se cuceresc 
femeile — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada șl cei 7 pitici — 15
• Teatrul „Țăndărică" (sala Victoria,

c i n e m a
Demonstrație a elevilor 

reprimată de poliție
• Rezervat la start : SCALA (11 03 72)
— 9; 11: 13: 15: 17,15; 19.30, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11; 13: 15: 17: 19. 
GLORIA (47 46 75) — 9: 11; 13: 15; 
17: 19
• Extemporal la dlrigenție : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15: 17; 19
• Iacob : COTROCENI (49 48 48) — 
15: 18
• Program special pentru copil și 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11: 13: 
15: 17: 19
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor î FAVORIT (57 31 70) — 9: 11 ; 
13, LUMINA (14 74 16) — 9: 11: 13; 15. 
FLAMURA (85 77 12) — 9: 11: 13
• Nu e ușor cu bărbații : LUMINA
— 17: 19
• Zîmbet de soare : PACEA (71 30 85)
— 9: 11: 13; 15: 17: 19
• Lanțul de aur • VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19
A Fiecare vînător vrea să știe : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 1-1: 13; 15; 
17: 19
• Călărețul fără cap : BUZESTI 
(50 43 58) — 15; 17: 19
• Orele 11: DACIA (50 35 94) — 9; 
11; 13: 15; 17; 19
• Lumini de-a lungul fluviului : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Puștiul ; POPULAR (35 15 17) — 15; 
17; 19
• Egreta de fildeș : ARTA (21 31 86)
— 9: ii: 13
• Incoruptibilul de Ia etajul XIX : 
SALA MICA A PALATULUI — 17,15: 
19.30

PRETORIA 19 (Agerpres). — Poli
tia sud-africană a folosit gaze lacri
mogene pentru a dispersa o manifes
tație a elevilor africani într-una din 
suburbiile orașului Capetown. Elevii 
au cerut comutarea pedepsei cu 
moartea, pronunțată de un tribunal 
sud-african din Sharpeville împotri
va a șase luptători pentru drepturile 
populației africane din R.S.A. Pentru 
a pune capăt manifestațiilor, autori
tățile de la Pretoria au dispus închi
derea temporară a școlilor populației 
africane din suburbiile orașului Ca
petown.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
După cum relevă ziarul „New York 
Times", un număr din ce în ce mai 
mare de tineri sud-africani albi refu
ză să facă serviciul militar în cadrul 
forțelor armate ale guvernului de la 
Pretoria, care le folosește în acțiuni 
teroriste in interiorul R.S.A. și în 
străinătate. Acești tineri nu vor să 
participe nici la războiul din Angola, 
și nici la acțiunile de represalii îm
potriva populației de culoare din 
orașele și zonele rezervate acesteia.

Publicația americană arată că nici 
amenințările cu închisoarea nu reu
șesc să convingă pe cei refractari la 
serviciul militar al rasiștilor.

NEGOCIERI. La Atena se desfă
șoară cea de-a cincea rundă a ne
gocierilor eleno-americane privind 
viitorul bazelor militare ale S.U.A. 
de pe teritoriul Greciei. Tratatul 
asupra statutului bazelor militare 
americane din Grecia expiră la 31 
decembrie anul acesta. Statele Uni
te au pe teritoriul grec patru baze 
și alte 20 de instalații militare. Po
trivit unui sondai de opinie reali
zat la Atena și ale cărui rezultate 
au fost 'date publicității, majorita
tea locuitorilor capitalei elene se 
pronunță pentru retragerea bazelor 
militare americane de pe teritoriul 
Greciei.

CONGRES. La Rio de Janeiro 
s-au încheiat lucrările primului 
Congres al Partidului Socialist Bra
zilian. în cursul cărora au fost exa
minate probleme organizatorice și 
sarcinile partidului în etapa actua
lă. Congresul a adoptat hotărârea 
de a participa la viitoarele alegeri 
prezidențiale, desemnînd drept can
didat la funcția de președinte al 
țării pe Roberto Saturnino Braga, 
prefectul orașului Rio de Janeiro. 
Președinte al partidului a fost ales 
Jamil Haddad, iar secretar general 
— Roberto Amaral.

DOCUMENTE. Prezidiul federal 
al Uniunii Creștin-Democrate. prin
cipala formațiune a coaliției de gu- 
vernămînt din R.F. Germania, în
trunit la Bonn, sub președinția 
cancelarului Helmut Kohl, a adop
tat o serie de declarații programa
tice privind politica externă, de 
securitate și social-economică. Do-

cumentele urmează să fie supuse 
spre aprobare viitorului congres fe
deral al U.C.D.. care va avea loc 
în perioada 13—15 iunie, la Wies
baden.

IRANUL ȘI BENINUL au semnat 
la Teheran un acord privind extin
derea relațiilor bilaterale în dife
rite domenii. Cele două țări ■ și-au 
exprimat, de asemenea, dorința de 
a lărgi cooperarea tehnică în indus
tria transporturilor. în domeniile 
construcțiilor de drumuri, căilor 
ferate și aviației.

EXPERȚII COMISIEI C.E.E. sint 
de părere că in 1988 economia sta
telor membre va avea de suferit 
de pe urma crizei de la bursele de 
valori din toamna anului trecut. 
Așa cum reiese din datele de care 
dispun, experții apreciază că ratele 
de creștere vor coborî la 2,3—1,9 Ia 
sută, iar cererea internă va fi cu 
0,75 la sută mai redusă fată de anul, 
trecut. Nivelul șomajului se va 
menține înalt, ajungind la 11,5 Ia 
sută din totalul populației active. 
Prognoza se bazează pe ipoteza că 
se va menține cursul dolarului de 
la sfirșitul anului trecut.

LIBERIEI, Mon- 
lucrările unei

ÎN CAPITALA
rovia. au început 
reuniuni în problema schimburilor 
de informații și ameliorarea tele
comunicațiilor între țările din Afri
ca de vest. S-a subliniat necesita
tea adoptării unor măsuri pentru 
a înlătura dezechilibrul informațio
nal și alte inechități, care rezultă 
din monopolul occidental asupra

mijloacelor Internationale de conul 
nioatii.

PROTEST. Secretarul părții 
R.P.D. Coreene în Comisia milita
ră de armistițiu din Coreea a re
mis, marți, părții americano-sud- 
coreene o scrisoare prin care cere 
cu fermitate respectarea strictă a 
prevederilor Acordului de armis
tițiu. în scrisoare sînt denunțate 
încercările repetate ale părții ame- 
ricano-sud-coreene de a invoca 
pretinse cazuri de „violări" ale a- 
cordului de către R.P.D.C„ cărora 
nu pot să Ie precizeze data, locul 
sau timpul.

LA BORDUL COMPLEXULUI 
ORBITAL „MIR", cosmonauții Vla
dimir Titov și Musa Manarov au 
raportat că, după 120 de zile de 
zbor, misiunea lor cosmică se des
fășoară normal. Echipajul a reali
zat luni o serie de experimente 
tehnologice și s-a ocupat de între
ținerea sistemelor de bord. Centrul 
de dirijare a zborurilor cosmice 
ține, simultan, sub control zborul 
stației orbitale „Saliut-7“, care, de 
6 ani. evoluează în spațiul cosmic 
circumterestru. în luna august 1986, 
această stație a fost trecută pe o 
orbită mai înaltă pentru a se testa 
dacă mai dispune d.e resurse. Cen
trul recepționează zilnic informații 
telemetrice privind funcționarea 
sistemelor de bord ale stației 
„Saliut-7“.

ÎN MAREA MEDITERANA au 
Început manevrele navale ale 
N.A.T.O.. denumite codificat „De
terrent Force", s-a anunțat la se
diul organizației de la Bruxelles.

CAPTURĂ. Unități 
poliției peruane, 
tăti militare, au 
de decolare, de 
secret, un avion 
cu 360 kg pastă 
loare de 20 milioane dolari pe piața 
ilicită. în timpul operațiunii. între 
poliție și contrabandiști a avut loc 
un puternic schimb de focuri.

speciale ala 
sprijinite de uni- 
interceptat înainte 
pe un aerodrom 
de turism încărcat 
de cocaină, în va-

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE. 
Membrii unei misiuni arheologice 
canadiene au descoperit, recent, in 
Egipt, trei cărți datînd din cel de-al 
treilea secol al erei noastre, filele 
acestora fiind realizate din lemn. 
Pe două din ele sînt înscrise texte 
în coptă, limba populației creștine 
a Egiptului antic, iar o a treia este 
scrisă in greaca veche. Datele cu
prinse sînt deosebit de utile în ce 
privește viața economică și socială 
a acelei perioade. în ..paginile" căr
ților fiind prezentate detalii pri
vind activitatea unor ferme agrico
le, ce merg pină ia numele pro
prietarilor. numărul păsărilor de 
curte sau producția de bumbac sl 
griu. Arheologii canadieni au scos 
la iveală și un templu grecesc. în 
incinta căruia au fost depistate nu 
mai puțin de 150 de papirusuri scri
se în greacă, foarte bine conservate 
de nisipul care le-a acoperit timp 
de secole.

PERICOL DE PROPAGARE A 
LĂCUSTELOR. în sudul Europei 
există in prezent pericolul concret 
al propagării lăcustelor, care au 
devastat. în această perioadă, mari 
suprafețe de teren agricol în nor
dul Africii — a declarat Ernest de 
Laminne, specialist belgian în ma
terie. La începutul lunii aprilie, un 
stol de lăcuste a zburat din nordul 
Africii pînă pe litoralul italian, dar. 
din fericire, nu au supraviețuit.
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Vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceausescu
împreună cu tovarășa [lena Ceausescu, In II. P. Mongolă
Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu

1

(Urmare din pag. I)
Aplicînd legitățile obiective ge

nerale, principiile socialismului 
științific la condițiile și realită
țile concrete ale României, Parti
dul Comunist Român a asigurat 
crearea unei puternice baze ma
teriale, repartizarea rațională a 
forțelor de producție pe întreg cu
prinsul țării.

Acordăm o atenție deosebită 
dezvoltării și întăririi continue a 
proprietății socialiste, a întregului 
popor și cooperatiste. Am acționat 
și acționăm pentru perfecționarea 
continuă a organizării și condu
cerii întregii vieți economico-so- 
ciale pe baza planului național 
unic. în întreaga noastră activi
tate pornim de la principiul că 
socialismul se făurește cu poporul 
și pentru popor. Am acționat în 
ultimele două decenii pentru dez
voltarea și perfecționarea demo
crației socialiste, a democrației 
muncitorești-revoluționare care dă 
expresie calității noi a oamenilor 
muncii — de proprietari, produ
cători și beneficiari. încă din anii 
’70 a fost creat un nou mecanism 
economico-financiar bazat pe prin
cipiile autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii.

Am acordat o atenție deosebită 
problemelor dezvoltării forțelor de 
producție, acumulării prin repar
tizarea judicioasă a venitului na
țional, alocînd circa 30 Ia sută 
pentru fondul de dezvoltare eco- 
nomico-socială, ceea ce a permis 
creșterea în ritm susținut a în
tregii economii naționale, ridi
carea gradului general de civili
zație, a nivelului de trai material 
și spiritual al întregului popor.

Toate aceste realizări sînt rezul
tatul politicii științifice a partidu

Toastul tovarășului Jambîn Batmunh
(Urmare din pag. I)
stituie unitățile industriale și cul
turale, construite în țara noastră, 
cu asistența tehnico-economică 
din partea Republicii Socialiste 
România.

Partidul Popular Revoluționar 
Mongcl și Partidul Comunist Ro
mân, avangărzile de luptă ale po
poarelor noastre, sînt forțele con
ducătoare și mobilizatoare în rela
țiile și colaborarea multilaterală 
dintre Mongolia și România. Vom 
milita și în viitor pentru extin
derea și . aprofundarea pe mai 
departe a legăturilor dintre cele 
două partide și popoare prietene, 
pentru îmbogățirea conținutului și 
formelor acestor legături, pentru 
ridicarea continuă a eficienței lor.

Concentrîndu-și eforturile pen
tru transpunerea în viață a noilor 
sarcini complexe de dezvoltare 
social-economică, trasate de Con
gresul al XIX-lea al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
oamenii muncii din țara noastră 
obțin realizări tot mai însemnate.

în etapa actuală a construcției 
socialiste, principalul obiectiv tra
sat de partid îl constituie, înainte 
de toate, creșterea continuă a pro
ducției sociale, prin ridicarea efi
cienței acesteia și a calității pro
duselor, șl — pe această bază — 
ridicarea bunăstării poporului. 
Pentru realizarea acestui obiectiv 
în bune condiții, se impune, ca o 
necesitate prioritară, restructurarea 
întregului sistem din domeniul 
economiei, a mecanismelor eco
nomice de planificare și condu

CEREMONIA SOSIRII LA ULAN BATOR
(Urmare din pag. I)
relui Hural Popular, cu soția. A. Da
riimaa. tovarășul Dumaaghiin Sod- 
nom, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.P.R.M., președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Mongole, 
alți membri ai conducerii de partid 
și de stat a R.P. Mongole.

Se aflau de față ambasadorul 
României la Ulan Bator și ambasa
dorul R.P. Mongole la București.

Erau prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați în capitala mon
golă.

La coborlrea din avion, tovarășul 
Nioolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați, cu mul
tă căldură, de tovarășul Jambîn 
Batmunh și tovarășa A. Dariimaa, 

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Tovarășului NGUYEN VAN LINH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam 

Tovarășului VO CHI CONG
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Vietnam

HANOI
Părăsind teritoriul Republicii Socialiste Vietnam, doresc să exprim. în 

numele meu și al tovarășei mele, cele mai vii mulțumiri pentru primirea 
călduroasă șl ospitalieră de care ne-am bucurat in tot timpul vizitei noas
tre în tara dumneavoastră.

Exprim convingerea că întîlnirile noastre, convorbirile purtate și în
țelegerile la care am ajuns vor impulsiona și mai puternic dezvoltarea tra
diționalelor relații de prietenie si colaborare dintre Republica Socialistă 
România si Republica Socialistă Vietnam, dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Vietnam. în interesul si spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei generale a socialismului, înțelegerii și păcii în întreaga 
lume.

Folosesc acest prilej pentru ca, o dată cu salutul nostru de rămas bun, 
să vă adresez cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de 
progres, prosperitate și pace pentru poporul vietnamez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

lui comunist, al afirmării rolului 
său conducător în toate domeniile 
de activitate.

Stimați tovarăși,
Situația internațională continuă 

să se mențină deosebit de gravă și 
complexă. Continuă cursa înarmă
rilor, îndeosebi nucleare, se men
țin și chiar se agravează o serie de 
conflicte, se adîncesc decalajele și 
contradicțiile dintre țările bogate 
și sărace. Toate acestea, ca și acu
mularea a numeroase probleme de 
ordin politic, economic și militar, 
impun schimbarea radicală a mo
dului de gîndire și de acțiune în 
viața internațională.

Semnarea Tratatului privind li
chidarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune de către 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii reprezintă un pas im
portant, s-ar putea spune o dova
dă a faptului că este posibil să se 
ajungă la soluționarea problemelor 
pe calea tratativelor. După cum se 
știe însă, continuă să rămînă uriașe 
stocuri de arme nucleare. Țările 
din N.A.T.O. au discutat problema 
modernizării și dezvoltării rache
telor cu rază mai scurtă de ac
țiune. Continuă experiențele nu
cleare și acțiunile S.U.A. de mili
tarizare a Cosmosului.

Iată de ce noi considerăm că 
problema fundamentală vitală a 
epocii noastre o constituie trecerea 
la lichidarea completă a armelor 
nucleare, oprirea cursei înarmări
lor, lichidarea primejdiei de război 
și asigurarea dreptului suprem al 
popoarelor la libertate și indepen
dență, la viață, la pace.

Este necesar să se intensifice 
eforturile pentru realizarea unui 
program care să prevadă lichida
rea în mai multe etape a armelor 
nucleare, oprirea oricăror expe
riențe nucleare și a militarizării 
Cosmosului. Totodată, este necesar 

cere, îmbinarea strînsă a interese
lor societății și colectivelor de 
muncă cu cele ale individului. 
Pentru înfăptuirea acestei reîn
noiri economice, o deosebită în
semnătate o are, după părerea 
noastră, în primul rînd promo
varea democrației socialiste, conso
lidarea cursului de informare lar
gă a opiniei publice și, pe această 
bază, crearea condițiilor pentru 
participarea reală a colectivelor de 
muncă la soluționarea problemelor 
sociale, de stat și de producție. Oa
menii murtcii din țara noastră 
aprobă și sprijină pe deplin aceas
tă linie a partidului ; sînt în curs 
de desfășurare numeroase inițiati
ve și activități politice și de pro
ducție.

în înfăptuirea obiectivelor ce 
ne stau în față, ne sprijinim pe 
trainicele legături cu prietenul nos
tru încercat, Uniunea Sovietică, și 
cu celelalte țări socialiste, dezvol- 
tînd necontenit cu acestea colabo
rarea bi și multilaterală, folosind 
ajutorul larg și experiența lor bo
gată în restructurare.

în continuare, vorbitorul, refe- 
rlndu-se la evoluția vieții interna
ționale, s-a pronunțat pentru o ac
tivitate intensă a țărilor socialiste 
și a tuturor forțelor iubitoare de 
pace, pentru realizarea destinderii 
internaționale, pentru salvarea 
omenirii și civilizației umane sie 
la catastrofa nucleară. înaintează 
cu pași fermi noua gîndire politi
că. care presupune 'abordarea în 
interesul întregii omeniri a pro
blemelor principale ale relațiilor 
internaționale și soluționarea aces

care le-au adresat un cordial bun 
venit. Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au strîns miinile cu 
prietenie, s-au îmbrățișat.

în continuarea ceremoniei, dțipă 
intonarea imnurilor de stat ale 
României si Mongoliei, comandantul 
gărzii de oftoare aliniate pe aeroport 
a prezentat raportul.

în semn de salut, au fost trase 21 
salve de artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. în
soțit de tovarășul Jambin Batmunh, 
a trecut in revistă garda de onoare.

Grupuri de pionieri au oferit 
distinșilor oaspeți buchete de flori.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost prezentate, apoi, persoanele ofi
ciale mongole venite în intimpinare. 

să se acționeze ferm pentru elimi
narea armelor chimice și reducerea 
substanțială a celor convenționale, 
a efectivelor și bugetelor militare.

România, ca țară europeană, 
contribuie activ la adoptarea, în 
cadrul conferinței de la Viena, a 
unor măsuri efective de dezarma
re și întărire a încrederii, coope
rării și securității pe continent.

Țara noastră se pronunță pen
tru dezvoltarea unei largi colabo
rări în Balcani și transformarea a- 
cestei regiuni într-o zonă a bu
nei vecinătăți, a păcii și conlucră
rii, fără arme nucleare și chimi
ce, fără trupe și baze militare 
străine.

Așezăm neabătut la baza poli
ticii noastre externe principiile 
deplinei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suvera
nității naționale, dreptul fiecărui 
popor de a-și alege calea pe care 
o dorește, fără nici un amestec 
din afară. Ne pronunțăm ferm 
pentru soluționarea tuturor con
flictelor, atît în Orientul Mijlociu, 
Asia de sud-est, America Centra
lă, cît și din alte zone ale lumii 
numai și numai pe calea tratati
velor.

România acționează pentru li
chidarea subdezvoltării, inclusiv 
pentru soluționarea problemei da
toriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare, se pronunță pentru o 
conferință internațională, sub egi
da O.N.U., la care să participe ță
rile în curs de dezvoltare și ță
rile dezvoltate, în vederea solu
ționării globale a problemelor 
subdezvoltării și instaurării unei 
noi ordini economice mondiale.

Ne pronunțăm pentru creșterea 
rolului O.N.U. în viața internațio
nală, pentru participarea egală a 
statelor, fără deosebire de mări
me — și, în primul rînd, a celor 
mici și mijlocii, a celor în curs 
de dezvoltare și nealiniate — la 
soluționarea democratică a pro

tora, ținînd seama, în egală măsu
ră, de interesele și securitatea sta
telor. Cea mai elocventă expresie a 
acesteia o constituie Tratatul sovie- 
to-american privind lichidarea ra
chetelor nucleare cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune. Poporul 
mongol dorește ratificarea neîntîr- 
ziată a acestui tratat istoric, care 
marchează începutul dezarmării 
nucleare și așteaptă ca la întîl- 
nirea sovieto-americană la nivel 
înalt, care va avea loc în curînd, 
la Moscova, să se realizeze un nou 
pas pe calea transformării lumii 
într-o lume fără arme nucleare.

Opinia publică din Mongolia sa
lută eforturile, propunerile și ini
țiativele Partidului Comunist Ro
mân și ale Guvernului Republicii 
Socialiste România cu privire Ia 
consolidarea păcii și securității în. 
Balcani și în întreaga Europă, eli
minarea pericolului unui război 
nuclear.

Și în Asia cunosc un curs as
cendent spiritul și năzuințele de 
promovare a unui dialog politic, 
a înțelegerii reciproce și colaboră
rii. O mare însemnătate în adînci- 
rea acestui proces o are elimina
rea grabnică a focarelor de con
fruntare.

în continuare, după ce a subli
niat că Republica Populară Mon
golă salută documentele semnate 
recent la Geneva între Afganistan 
și Pakistan cu privire la reglemen
tarea politică a situației din jurul 
Afganistanului, vorbitorul a spus : 
Reglementarea politică a situației 
din jurul Afganistanului confirmă 
nu numai, posibilitatea găsirii unei

Numeroși locuitori ai capitalei 
mongole, aflați pe aeroport, au fă
cut o primire sărbătorească inalți- 
lor oaspeți români.

S-a aclamat îndelung pentru 
prietenia și colaborarea dintre parti
dele. țările și popoarele noastre. Prin 
puternice aplauze și urale. cei pre
zenți au exprimat satisfacția față de 
noul dialog româno-mongol la cel 
mai înalt nivel, precum și convin
gerea că înțelegerile la care se va 
ajunge cu acest prilej vor conferi 
noi dimensiuni conlucrării dintre 
România și Mongolia.

în atmosfera entuziastă ce 
domnea pe aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. împreună cu tovarășul 
Jambin Batmunh șl tovarășa A. 

Tovarășului ZHAO ZIYANG
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez 

Tovarășului YANG SHANGKUN
Președintele Republicii Populare Chineze

r
BEIJING

Survolînd teritoriul țării dumneavoastră, îmi este plăcut să vă adre
sez un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului chinez prieten noi și tot mai mari succese pe calea 
edificării societății socialiste.

Exprimînd și cu acest prilej satisfacția față de evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate dintre popoarele și țările 
noastre, doresc să-mi reafirm convingerea că, acționînd împreună, în spi
ritul convorbirilor și al înțelegerilor convenite, vom asigura dezvoltarea tot 
mai puternică a colaborării româno-chineze, spre binele și în interesul po
poarelor noastre, al cauzei generale a socialismului, progresului și păcii în 
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

blemelor de care depind asigu
rarea păcii, progresul tuturor na
țiunilor. Avem ferma convingere 
că, acționînd unite, popoare
le. forțele realiste înaintate — în 
rîndul cărora țările socialiste, 
partidele comuniste și muncito
rești ocupă un loc important — 
pot opri cursul periculos al eveni
mentelor, pot asigura triumful po
liticii de dezarmare, de colaborare 
și pace.

Acționăm pentru întărirea soli
darității și colaborării tuturor ță
rilor socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești, a partidelor 
socialiste, social-democrate, a for
țelor progresiste, democratice de 
pretutindeni în lupta pentru pace, 
securitate și progres social.

Aș dori să remarc cu multă sa
tisfacție relațiile bune de colabo
rare, și în domeniul soluționării 
problemelor internaționale, dintre 
România și Mongolia, dintre parti
dele noastre.

îmi exprim convingerea că ac
tuala vizită pe care o facem în 
Mongolia va contribui la întărirea 
prieteniei și conlucrării dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre.

Urez poporului mongol prieten 
noi succese în realizarea hotărîri- 
lor Congresului al XIX-lea, în 
făurirea socialismului !

Să se întărească prietenia, soli
daritatea și colaborarea multilate
rală dintre partidele* țările și 
popoarele noastre !

Să triumfe pacea și colaborarea 
în întreaga lume !

Aș dori să ridic acest pahar și 
să toastez :

— pentru prietenia trainică din
tre partidele și popoarele noas
tre ;

— în sănătatea tovarășului se
cretar general Jambîn Batmunh 
și a tovarășei Dariimaa ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Aplauze).

reglementări prin metode politice, 
Pe calea tratativelor, pentru orice 
conflict regional, dar, în același 
timp, deschide noi orizonturi pen
tru un dialog eficient între Est și 
Vest.

Tovarăși,
Urez din inimă poporului frate 

român noi și mari succese în în
făptuirea istoricelor hotăriri tra
sate de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român pri
vind construirea dinamică a socia
lismului în Republica Socialistă 
România, în lupta pentru asigura
rea păcii popoarelor și securității 
generale !

Să se întărească prietenia și co
laborarea frățească dintre Partidul 
Popular Revoluționar Mongol și 
Partidul Comunist Român, dintre 
poporul mongol și poporul român !

Vă dorim, stimați oaspeți, ședere 
plăcută în țara noastră 1

Să înflorească România socia
listă !

Doresc să ridic acest pahar :
— în sănătatea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a tovarășilor care vă 
însoțesc în această vizită ;

— pentru dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor dintre cele 
două popoare ;

— pentru întărirea colaborării 
dintre țările comunității socia
liste ;

— pentru pace în lumea întrea
gă ! (Aplauze).

Dariimaa, au luat loc în mașini, 
escortate de motocicliști, îndreptîn- 
du-se spre reședință.

Coloana oficiala a străbătut prin
cipalele artere ale capitalei mongo
le. de-a lungul cărora fluturau dra
pelele celor două țări, erau înscri
se lozinci cu urări la adresa priete
niei și colaborării româno-mongole. 
Un mare număr de locuitori ai ca
pitalei au salutat, cu aplauze și 
urale. trecerea înalțllor oaspeți, au 
făcut entuziaste manifestări de 
prietenie solilor poporului român.

La reședință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut cordial cu 
tovarășul Jambîn Batmunh si tova
rășa A. Dariimaa.

ÎNCHEIEREA vizitei oficiale de prietenie
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ

CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN R. S. VIETNAM 

COMUNICAT COMUN
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mat hotărîrea celor două țări de a 
intensifica relațiile reciproce, precum 
și raporturile lor cu toate statele, pe 
baza principiilor deplinei egalități in 
drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului 
reciproc, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța, dreptului fie
cărui popor de a se dezvolta liber 
și independent, potrivit propriei 
voințe.

A fost subliniată importanța deo
sebită a relațiilor economice pentru 
dezvoltarea de ansamblu a cooperă
rii dintre cele două țări. Ținind 
seama de posibilitățile de care dispun 
economiile naționale aie României 
și Vietnamului, de prioritățile 
programelor lor de dezvoltare 
economică și socială, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Nguyen Van Linh au convenit să fie 
depuse, in continuare, eforturi susți
nute pentru creșterea schimburilor 
comerciale și dezvoltarea cooperării 
economice în domeniile industriei, 
agriculturii, mineritului, transportu
rilor, precum și în alte sectoare de 
interes reciproc.

în vederea valorificării și concreti
zării posibilităților existente, s-a 
convenit ca ministerele, organizațiile 
și întreprinderile economice din cele 
două țări să-și intensifice contactele 
și să întreprindă măsurile practice 
necesare pentru înfăptuirea acțiuni
lor de cooperare economică, față de 
care s-a constatat interes de am
bele părți. S-a indicat Comisiei mix
te guvernamentale de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică să va
lorifice toate posibilitățile de dez
voltare și extindere a conlucrării bi
laterale în domeniile economic și 
tehnico-științific, pe baza egalității 
între parteneri și avantajului reci
proc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Nguyen Van Linh au relevat 
însemnătatea intensificării legăturilor 
între cele două partide șl cele două 
guverne, a consultărilor periodice pe 
linia ministerelor de externe, a 
schimburilor și contactelor pe linia 
organizațiilor de masă și obștești din 
cele două țări.

Constatînd’ că relațiile în domeni
ile cultural, științific, al presei cu
nosc o tendință pozitivă de dezvolta
re, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Nguyen Van Linh au ex
primat dorința de a Intensifica și 
diversifica schimburile și contactele 
pe aceste linii, ceea ce va contribui 
la o mai bună cunoaștere reciprocă 
a valorilor materiale și spirituale ale 
celor două popoare.

Subliniind importanța colaborării 
In cadrul Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, tovarășul 
NicoJae Ceaușescu și tovarășul Ngu
yen Van Linh și-âu exprimat hotă- 
rirea de a acționa și în viitor, îm
preună cu celelalte state membre, 
pentru realizarea înțelegerilor adop
tate la Consfătuirea economică la 
nivel înalt din iunie 1984, a Progra
mului complex al progresului teh
nico-științific pînă în anul 2900, pre
cum și a hotărîrilor celei de-a 43-a 
ședințe a sesiunii C.A.E.R.

In cadrul schimbului de păreri eu 
privire la problemele internaționale. 
România și Vietnamul au constatat 
că în situația mondială au loc 
schimbări importante în favoarea 
luptei pentru pace, independenta na
țională. democrație și progres social, 
în același timp, cele două țări își 
exprimă îngrijorarea față de situa
ția gravă și complexă care există 
în lume, datorită continuării politi
cii cursei inarmărilor, în special a 
celor nucleare, a continuării politi
cii cercurilor imperialiste de forță 
și de amenințare cu folosirea for
ței. de amestec în treburile interne 
și de încălcare a intereselor altor 
state, a înrăutățirii situației econo
mice mondiale, în special a țărilor 
în curs de dezvoltare.

România și Vietnamul apreciază că 
problema fundamentală a epocii 
noastre o constituie oprirea cursei 
înarmărilor și Trecerea hotărîtă ]a 
dezarmare. în primul rînd la dezar
marea nucleară? apărarea dreptului 
suprem al oamenilor, al popoarelor 
— la viață, ia pace, la existență 
liberă, independentă și demnă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Nguyen Van Linh consi
deră că se impun eforturi susținute 
din partea tuturor oamenilor politici, 
a forțelor realiste, a popoarelor pen
tru a determina o schimbare radica
lă în viata internațională. în gîn- 
direa și modul de acțiune. în so
luționarea problemelor vieții mon
diale. Numai așa se va putea da o 
perspectivă clară și asigura înlătu
rarea gravelor primejdii care ame
nință existența omenirii.

România și Vietnamul au salutat 
semnarea Tratatului dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame
ricii privind eliminarea rachetelor 
nucleare cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune, apreciindu-1 ca un eve
niment de importantă istorică.

România si Vietnamul consideră că 
este necesar să se intensifice efor
turile in vederea realizării de noi 
acorduri în direcția reducerii cu 50 
la sută a armelor strategice nu
cleare. pentru oprirea și interzicerea 
experiențelor nucleare, a militariză
rii Cosmosului, pentru eliminarea to
tală a armelor nucleare și adopta
rea unei convenții de interzicere și 
distrugere a armelor chimice, 
pentru lichidarea oricăror arme 
de distrugere în masă. Este necesar, 
totodată, să se treacă la reducerea 
radicală a armelor convenționale, a 
efectivelor și, în mod proporțional, a 
cheltuielilor militare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu țl 
tovarășul Nguyen Van Linh au sub
liniat că uriașele fonduri alocate în 
scopuri militare trebuie să fie folo
site pentru dezvoltarea economică a 
tuturor țărilor, în primul rînd a ță
rilor în curs de dezvoltare.

România și Vietnamul s-au pro
nunțat pentru elaborarea, în cadrul 
O.N.U., și transpunerea in practică a 
unul program complex de dezarma
re. Adoptarea unui asemenea pro
gram la cea de-a IlI-a sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U., 
consacrată dezarmării, prevăzută sâ 
aibă loc in anul 1988, ar fi de na
tură să deschidă o largă perspec
tivă negocierilor, acțiunii internațio

nale în direcția opririi cursei înar
mărilor și a înfăptuirii dezarmării.

România și Vietnamul își exprimă 
speranța că la Conferința general- 
europeană de la Viena pentru secu
ritate și cooperare se vor realiza 
acorduri și înțelegeri care să ducă 
la măsuri concrete de dezarmare și 
securitate, la îmbunătățirea relațiilor 
și colaborării între toate țările eu
ropene, în interesul general al cau
zei cooperării între toate statele 
participante.

România și Vietnamul salută dez
voltarea largă a colaborării între 
toate statele din Balcani, pentru 
transformarea acestei regiuni într-o 
zonă a păcii și bunei vecinătăți, fără 
arme nucleare și chimice, fără baze 
militare străine. Cele două părți dau 
o înaltă apreciere rezultatelor întîl- 
nirii miniștrilor de externe ai țări
lor balcanice de la Belgrad, con- 
siderîndu-le drept o contribuție la 
destindere șl la crearea unui climat 
de bună vecinătate și înțelegere re
ciprocă în Balcani.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Nguyen Van Linh se pro
nunță pentru organizarea unei în- 
tilniri la nivel înalt a șefilor 
de state și de guverne din ță
rile balcanice, în vederea sta
bilirii unui program complex de 
dezvoltare a colaborării econo
mice, tehnico-stiințifice, cultu
rale și în alte domenii, ca o parte 
a realizării colaborării în Europa și 
în întreaga lume.

România și Vietnamul subliniază 
necesitatea continuării dialogului în
tre țările din Peninsula Indochina 
și țările membre ale A.S.E.A.N.. în 
vederea dezvoltării colaborării si în
țelegerii. a asigurării unui climat de 
pace și stabilitate în zona Asjei de 
sud-est. Ele se pronunță pentru in
staurarea unor raporturi de bună ve
cinătate între toate statele din a- 
ceastă zonă, din Asia și din întrea
ga lume.

România si Vietnamul salută efor
turile îndreptate spre întărirea păcii 
și securității în Asia și Pacific. In 
acest sens, ele sprijină eforturile 
pentru crearea unei zone fără arme 
nucleare în Asia și Pacific si con
sideră necesară încetarea imediată a 
oricăror experiențe cu arma nuclea
ră în această zonă, în întreaga lume.

Cele două țări au apreciat că. în 
situația internațională actuală, este 
necesar să se facă totul pentru e- 
liminarea forței și amenințării cu 
forța în relațiile dintre state, pen
tru încetarea conflictelor si dife
rendelor existente în diferite regiuni 
ale lumii si soluționarea lor exclu
siv pe cale pașnică, prin tratative.

România si Vietnamul militează cu 
fermitate pentru soluționarea globa
lă. justă și durabilă a problemelor 
din Orientul Mijlociu, pentru in
staurarea unei păci trainice în a- 
ceastă regiune, pe baza retragerii 
Israelului din teritoriile arabe ocupa
te. a rezolvării problemei poporului 
palestinian, prin recunoașterea drep
tului său la autodeterminare, inclu
siv la crearea unui stat palestinian 
propriu independent, a asigurării 
integrității, suveranității si secu
rității tuturor statelor din zonă. In 
vederea realizării acestor obiective, 
cele două țări se pronunță pentru 
organizarea unei conferințe interna
ționale în problema Orientului Mij
lociu. sub egida Organizației Națiu
nilor Unite, cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
precum și a membrilor permanenți 
ai Consiliului de Securitate al 
O.N.U.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Nguyen Van Linh si-au ex
primat îngrijorarea față de continua
rea războiului dintre Irak și Iran, 
care a cauzat ambelor părți mari 
pierderi umane si materiale. Ei s-au 
pronunțat pentru retragerea neintir- 
ziată a tuturor navelor militare 
străine din Golf, încetarea oricăror 
atacuri și asigurarea navigației libe
re in această regiune maritimă, pen
tru încetarea imediată a ostilităților 
dintre Irak și Iran, pentru soluțio
narea problemelor dintre ele pe cale 
pașnică, prin tratative, in conformi
tate cu Rezoluția 598 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U.

România și Vietnamul se pronun
ță pentru soluționarea problemei 
kampuchiene pe cale politică, pe baza 
reconcilierii naționale, a respectării 
intereselor poporului kampuchian, a 
eliminării oricărei intervenții din a- 
fară. pentru edificarea unui stat 
kampuchian pașnic, independent, 
neutru și nealiniat, ceea ce va con
tribui la pacea și stabilitatea în Asia 
de sud-est.

S-a exprimat necesitatea de a se 
depune eforturi pentru normalizarea 
relațiilor dintre Republica Socialistă 
Vietnam și Republica Populară Chi
neză și soluționarea problemelor e- 
xistente între ele pe calea tratati
velor și a nefolosirii forței.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Nguyen Van Linh s-au 
pronunțat cu hotărire impotriva po
liticii colonialiste, de dominație și a- 
suprire sub orice formă de manifes
tare. au reafirmat solidaritatea 
și sprijinul țărilor lor față de 
lupta dreaptă a poporului namibian. 
sub conducerea S.W.A.P.O., unicul său 
reprezentant legitim, pentru inde
pendență națională și au condamnat 
manevrele Africii de Sud vizind 
perpetuarea ocupării ilegale a Nami
biei și impunerea unei soluții neoco- 
lonialiste problemei namibiene. 
România șl Vietnamul au convenit 
să continue, alături de celelalte sta
te, acordarea de sprijin poporului 
namibian. pentru accesul rapid la 
independență al Namibiei, pe baza a- 
plicării Rezoluției 435 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Nguyen Van Linh au con
damnat cu fermitate politica rasistă 
de apartheid și măsurile represive 
ale autorităților de la Pretoria îm
potriva populației majoritare din 
Africa de Sud.

Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Vietnam și-au 
exprimat sprijinul și solidaritatea 
față de inițiativele și propunerile 
R.P.D. Coreene pentru realizarea re- 
unificării pașnice și independente a 
țării, transformarea Peninsulei Co
reene intr-o zonă a păcii, liberă de 
arme nucleare.

România și Vietnamul sprijină 
lupta popoarelor din America Cen

trală, Marea Caraibilor și din âlte 
țări latino-americane pentru obți
nerea și apărarea independenței și 
suveranității și pentru dezvoltarea 
lor de sine stătătoare și se pronunță 
împotriva oricărei forme de agresiu
ne sau intervenție în treburile lor 
interne.

Avind în vedere situația economi
că internațională gravă care afectea
ză profund toate popoarele, dar mai 
cu seamă țările în curs de dezvol
tare, ca urmare a crizei economice, 
a politicii financiar-monetare inechi
tabile, a măsurilor protecționiste și 
restrictive, adoptate de țările dez
voltate, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Nguyen Van Linh con
sideră necesar să se treacă la solu
ționarea globală a acestor probleme, 
în vederea lichidării subdezvoltării 
și instaurării unei noi ordini econo
mice internaționale, bazată pe egali
tate și echitate. In acest sens. Româ
nia și Vietnamul s-au pronunțat 
pentru organizarea unei conferințe 
internaționale. în cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite, cu partici
parea atît a țărilor dezvoltate, 
cit și a țărilor în curs de dezvol
tare, pentru a se ajunge la soluții 
reciproc acceptabile în problemele 
economice, inclusiv în problema re
glementării globale a datoriilor ex
terne ale țărilor în curs de dezvol
tare, pentru lichidarea subdezvoltării 
și crearea condițiilor necesare în ve
derea dezvoltării echitabile, echili
brate a economiei mondiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășul Nguyen Van Linh au sub
liniat importanta mișcării țărilor 
nealiniate și rolul său pozitiv în so
luționarea problemelor grave ale lu
mii contemporane. în afirmarea unei 
politici noi. democratice, de liberta
te și independență, de respect al 
dreptului fiecărui popor de a-și alege 
liber calea dezvoltării sale economice 
și sociale.

România și Vietnamul apreciază că 
problemele complexe și deosebit de 
grave — politice, economice, milita
re — ale vieții mondiale impun par
ticiparea activă Ia soluționarea lor. 
în condiții de deplină egalitate, a tu
turor statelor, fără deosebire de mă
rime sau de orînduire socială.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu și 
tovarășul Nguyen Van Linh, consi
derând că Organizația Națiunilor 
Unite este forul international.cel mai 
potrivit pentru dezbaterea democra
tică și soluționarea problemelor po
litice. economice' si sociale ale lumii 
contemporane, s-au pronunțat pentru 
perfectionarea activității O.N.U. și a 
celorlalte organizații internaționale, 
pentru adaptarea acestora la realită
țile și exigentele lumii de astăzi, 
pentru creșterea rolului lor în pro
movarea păcii și colaborării Inter
nationale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășul Nguyen Van Linh au re
afirmat hotărîrea celor două partide 
de a acționa consecvent pentru în
tărirea colaborării și solidarității 
partidelor comuniste și muncitorești, 
pentru o conlucrare amplă și un dia
log activ, bazate pe respectarea prin
cipiilor egalității, independentei si a 
dreptului fiecărui partid de a-si 
stabili de sine stătător linia politică, 
strategia și tactica revoluționară, în 
conformitate cu condițiile concrete 
în care își desfășoară activitatea. A 
fost subliniată hotărîrea Partidului 
Comunist Român și Partidului Co
munist din Vietnam de a conlucra și 
în viitor, în mod activ,, cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu mișcările de eliberare națională, 
cu forțele antiimperialiste și progre
siste de pretutindeni, cu organizații
le care se pronunță pentru progres 
social, pentru dezarmare și pace, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă.

In același timp, 
Nicolae Ceaușescu 
Nguyen Van Linh

tovarășul 
și tovarășul 
au exprimat

hotărîrea de a se intensifica colabo
rarea dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Vietnam pe arena internațională, in 
cadrul O.N.U. și al instituțiilor spe
cializate, al „Grupului celor 77“, In 
scopul creșterii contribuției lor la 
reglementarea problemelor majore 
ale lumii contemporane, pentru pro
movarea păcii, securității și cooperă
rii internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Nguyen Van Linh și-au 
exprimat deplina satisfacție pentru 
noua întîlnire la nivel înalț româno- 
vietnameză, încredințați că aceasta 
reprezintă o nouă și valoroasă con
tribuție la aprofundarea raporturi
lor de prietenie și colaborare multi
laterală dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Vietnam, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Vietnam, în interesul celor două po
poare, al cauzei socialismului, păcii, 
progresului și cooperării interna
ționale.

Tovarășul Nicolae . Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu au exprimat 
tovarășului Nguyen Van Linh, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Vietnam, 
tovarășului Vo Chi Cong, membru 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Vietnam, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Viet
nam, membrilor conducerii de partid 
și de stat ai Republicii Socialiste 
Vietnam, precum și poporului viet
namez prieten sincere mulțumiri 
pentru ospitalitatea și primirea deo
sebit de caldă de care s-au bucurat 
în timpul vizitei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a adresat 
tovarășului Nguyen Van Linh, se
cretar general al Comitetului Cen
trai al Partidului Comunist din 
Vietnam, și tovarășului Vo Chl 
Cong, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Vietnam, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste Vietnam, invitația de a efec
tua o vizită oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmînd a fi convenită
pe cale diplomatică.

Hanoi, 19 aprilie 1988
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumindu-vă în modul cel mai sincer pentru amabilul dumneavoastră 
mesaj de felicitări transmis cu ocazia Zilei naționale a Greciei, doresc să 
vă adresez, in numele poporului Greciei și al meu personal, sincere urări 
de progres și prosperitate pentru poporul român prieten, precum și de feri
cire pentru dumneavoastră personal,

împărtășesc pe deplin convingerea dumneavoastră că relațiile prietenești 
dintre cele două țări ale noastre se vor dezvolta in continuare în folosul 
celor două popoare, al cauzei păcii, securității și cooperării in regiunea 
noastră.

CHRISTOS SARTZETAKIS
Președintele Republicii Elene

Practicile protecționiste frinează eforturile 
de dezvoltare

In legătură cu asasinarea comandantului-șef adjunct

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă adresez calde mulțumiri pentru mesajul de felicitare pe care 
mi l-ați trimis cu ocazia Zilei naționale a Republicii Arabe Siriene și să-mi 
exprim convingerea fermă că relațiile de prietenie și cooperare statornicite 
între țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, pe baza înțelegerilor 
convenite la cel mai înalt nivel.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa la rîndul meu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de progres continuu și prosperitate 
pentru poporul român prieten,

HAFEZ AL ASSAD

in curs
JAKARTA 19 (Agerpres). — în 

cadrul lucrărilor celei de-a 44-a se
siuni a Comișiei Economice și So
ciale pentru Asia și Pacific 
(E.S.C.A.P.), care se desfășoară la 
Jakarta, reprezentantul Malayeziei a 
cerut țărilor industrializate să renun
țe la măsurile comerciale protecțio- 
niste și restrictive aplicate pe piața 
internațională, precum și la politi
cile monetar-financiare, spre a da 
posibilitatea tuturor țărilor să be
neficieze în mod echitabil de dezvol
tarea economică mondială. El a 
subliniat că E.S.C.A.P. ar putea să 
joace un rol substanțial în această 
direcție prin elaborarea unui meca
nism cu ajutorul căruia țările în 
curs de dezvoltare să colaboreze 
pentru reducerea impactului crizei 
economice și depășirea acesteia, in
formează agenția Bemama.

a O.N.U. 
Zona Ca- 
secretarul

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Sta

tului Israel — cea de-a 40-a ani
versare a proclamării independenței 
—, marți după-amiază a avut loc în 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul Român pen
tru Relațiile Culturale cu Străinăta
tea. în cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din a- 
ceastă tară și a fost vizionat un film 
documentar din Israel.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au fost prezent! Yosef Govrin. 
ambasadorul Statului Israel la Bucu
rești. membri ai ambasadei.

Cu același prilej a avut loc verni
sajul unei expoziții de fotografii din 
Israel.

(Agerpres)

tv
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fără sfîrșit". Ecranizare după ro
manul lui Frantisek Svantner. 
Producție a Televiziunii ceho
slovace. Premieră pe țară. Episo
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SANTIAGO DE CHILE 19 (Ager
pres). — într-o declarație făcută la 
Santiago de Chile, unde se află se-

diul Comisiei Economice 
pentru America Latină și 
raibiană, Gert Rosenthal, 
executiv al organizației, și-a expri
mat speranța intr-un dialog con
structiv intre țările in curs de dez
voltare din regiune și cele puternic 
industrializate, in cadrul lucrărilor 
Conferinței economice ministeriale 
regionale care începe joi la Rio de 
Janeiro — relatează agenția I.P.S. El 
a scos în evidentă o serie de aspecte 
negative ale dezvoltării economice 
regionale din anii trecqți. datorate 
în primul rind poverii grele, a dato
riei externe a țărilor latino-america- 
ne și caraibiene și tratamentului co
mercial inechitabil de pe piața mon
dială. subliniind că depășirea dificul
tăților este posibilă numai. prin eli
minarea barierelor artificiale impuse 
comerțului și cooperării internaționa
le și găsirea unor soluții reciproc- 
avantajoase pentru toate statele, atit 
pentru cele creditoare, cît și pentru 
cele debitoare.

EFECTE POZITIVE 
ALE REDUCERII 
CHELTUIELILOR 

MILITARE

al Forțelor Revoluționare Palestiniene

înțelegeri privind continuarea negocierilor între 
reprezentanții guvernului nicaraguan și grupărilor 

„contras"

DE LA NAVROM
NAVROM Tul cea inform ează că 

s-a reluat circulația cu navele rapi
de de pasageri pe Dunăre, după pe
rioada de întrerupere din timpul 
iernii.

Pe ruta Galați — Tulcea — Sullna 
acestea circulă potrivit următorului 
orar : plecarea din Galați, ora 7.30 ; 
sosirea la Tulcea — ora 9 ; pleca
rea din Tulcea — ora 9,30 ; sosirea 
la Sulina — ora 11. La întoarcere, 
nava pleacă din Sulina la ora 14,45, 
sosește la Tulcea la ora 16.15 și la 
Galați la ora 18,15.

(Agerpres)

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 aprilie, ora 20 — 23 apri
lie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
schimbătoare, iar cerul temporar noros. 
Pe alocuri, la începutul intervalului, în 
regiunile sud-estice, apoi și în cele nor
dice, centrale și estice, vor cădea ploi 
ce vor avea și caracter de aversă. în 
regiunile nord-estice, spre sfîrșitul in
tervalului, trecător și izolat, precipita
țiile vor fi și sub formă de lapoviță și 
ninsoare. în celelalte regiuni, ploi 
slabe, izolate. Vîntul va prezenta unele 
intensificări la sfîrșitul intervalului în 
nord-est, din sector nordic, cu 40—50 
kilometri pe oră. Temperatura aerului 
va marca o, ușoară scădere în nord- 
estul țării în ultima zi. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 și 10 
grade, izolat mai coborîte în Subcar- 
pați, iar valorile maxime. întire 12 și 
22' de grade, mai coborîte în nord-estul 
țării. Pe alocuri, ceată slabă. In Bucu
rești : Vremea -va fi schimbătoare. 
Cerul va fi variabil, favorabil ,ploii 
slabe, de scurtă durată. Vint slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 5 și 8 grade, iar cele 
maxime, între 15 și 19 grade. Diminea
ța, ceată slabă.

MANAGUA 19 (Agerpres). — La 
Managua au luat sfîrșit convorbirile 
dintre delegațiile guvernului sandi- 
nist și grupărilor „contras", consa
crate unei încetări definitive a focu
lui în Nicaragua. Cele două părți — 
relevă agenția nicaraguană A.N.N. — 
au convenit să se declare în sesiune 
permanentă și să continue discuțiile 
în perioada 28—30 aprilie, in capitala 
nicaraguană. Șeful delegației guver
namentale nicaraguane. ministrul 
apărării, Humberto Ortega, a arătat 
că principalul rezultat al negocieri
lor a fost discutarea și aprofundarea 
diferitelor aspecte legate de înceta
rea definitivă a focului, fapt ce con
stituie un progres pe calea instaură
rii păcii în țară. El a precizat, că, 
deși nu s-a încheiat cu înțelegeri 
definitive, reuniunea a fost pozitivă, 
decizia de a se continua convorbirile 
reprezentînd un pas înainte, și nu 
un eșec al acestui proces.

Președintele Republicii Nicaragua, 
Daniel Ortega, a avertizat că, dacă 
nu se va realiza acordul de incetare 
definitivă a focului cu forțele „con
tras", guvernului sandinist nu-i va 
râmîne altă soluție decit obținerea 
„unei victorii militare totale" pe 
fronturile de luptă — informează 
agenția A.N.N. într-un discurs rostit 
la un miting desfășurat la Managua, 
el a acuzat Administrația S.U.A. că 
încearcă să blocheze procesul de 
pace în Nicaragua, cerînd să pună 
capăt politicii agresive la adresa 
tării sale. Președintele Ortega a in
sistat oa Statele Unite să ridice em
bargoul comercial impus in urmă cu 
trei ani împotriva Republicii Nica
ragua, în caz contrar nepermițîndu-se 
intrarea în țară a nici unui ajutor 
financiar destinat elementelor po
trivnice revoluției sandiniste — 
relevă agențiile Prensa Latina și 
«A.D.N.

Cu 100 miliarde irosite 
pentru fabricarea 

de arme s-ar putea 
construi 1 000 iabrici 

de îngrășăminte
NAȚIUNILE UNITE 19 (Ager

pres). — Potrivit experților 
O.N.U., frînarea cursei înarmări
lor și reducerea cheltuielilor mi
litare cu aproximativ o ' 
pină in anul 2000, ar duce la 
creșterea suplimentară a 
dusului mondial global cu 3,7 la 
sută, a fondurilor fixe — cu 5,3 
la sută, a producției agricole — 
cu 4,6 la sută.

Calculele specialiștilor arată 
că fiecare 100 miliarde de dolari 
extrași din cheltuielile militare 
ar permite construirea a 360 de 
centrale electrice sau a 1 000 de 
fabrici de îngrășăminte chimice. ' 
Doar o jumătate de procent din 
cheltuielile militare mondiale ar 
ajunge pentru satisfacerea nece
sarului de alimente al țărilor in 
curs de dezvoltare in viitorul 
apropiat.

treime,

pro-

în legătură cu încetarea din viată 
a comandantului-șef adjunct al For
țelor Revoluționare Palestiniene, 
Khalil Al-Wazir, la sediul reprezen
tanței O.E.P. d-in București a avut 
loc, marți, prezentarea de condo
leanțe.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise sincere con
doleanțe pentru această grea pier
dere, iar familiei îndoliate senti-

mente de profundă 
fost exprimată, de 
daritatea cu lupta 
porului palestinian.

Condoleanțele au
de tovarășii Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Constantin Ra
du, viceprim-ministru al guvernului, 
Ghiță Florea, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Traian Pop, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

compasiune. A 
asemenea, soli- 
dreaptă a po-

fost prezentate

(Agerpres)

Comisia de anchetă tunisiană confirmă implicarea serviciilor
speciale

ANKARA.

Incidente armate în zona Golfului
• Nave militare americane au atacat platforme petro
liere și au avariat fregate iraniene • Consultări in cadrul 

Consiliului de Securitate

Azi, la Lisabona, a doua manșă 
în semifinalele C. C. E.
SUCCES, STEAUA!

LISABONA (Prin telefon de Ia 
trimisul nostru). După o călătorie de 
7 ore cu avionul, Steaua a sosit luni 
la amiază la Lisabona, pentru jocul 
retur cu Benfica. Numeroși ziariști, 
fotoreporteri, operatori de televiziu
ne, reprezentanți ai clubului lusitan 
au făcut o primire prietenească 
fotbaliștilor noștri. Firesc, prima lor 
grijă a fost să afle amănunte din 
tabăra noastră, informații despre 
prezența în echipă a lui Lăcătuș, a 
lui Rotariu sau Ungureanu. Fundașul 
stelist a fost asaltat de ziariștii care 
l-au văzut jucând în 1983, cu Univer
sitatea Craiova, pe „Estadio de Luz“ 
din Lisabona împotriva Benficăi. 
„Atunci, Benfica a fost mai puter
nică decît cea de astăzi ?“, întreabă 
unul din ziariștii portughezi. I se 
răspunde indirect, și anume că : 
„Steaua de acum este considerată 
aici mult mai puternică și mai ca
pabilă de jocuri mari decît Univer
sitatea anului 1983“.

Aici e cald, 17—19 grade, dar plouă 
ctnd nu te aștepți. Jucătorii noștri 
și antrenorii sînt hotăriți să facă 
totul pentru a prinde drumul spre 
Stuttgart.. După antrenamentele 
susținute luni seara pe un teren 
anonim și marți seara chiar pe sta
dionul „LUZ“ (stadion cu o capaci
tate de 120 000 de locuri), din discu
țiile cu cei mai multi dintre com-

★

Iată programul celorlalte partide 
de azi din semifinalele Cupelor euro
pene (în paranteză sînt trecute re
zultatele înregistrate în prima 
manșă) : „Cupa campionilor euro
peni" : P.S.V. Eindhoven — Real

ponențil echipei campioane a Româ- 
iliei am desprins ambiția lor de a-și 
mobiliza toate forțele pentru un joc 
ofensiv, pentru calificare. După 
partida de la București, jucătorii 
militari cunosc bine posibilitățile de 
exprimare ale adversarului, chiar 
dacă Benfica va alinia o formație cu 
numeroase schimbări, după cum a 
lăsat să se întrevadă în meciul 
ciștigat prea ușor în campionat (5—1 
cu Espinho, o echipă de mijlocul cla
samentului) și după cum prevăd 
avancronicile apărute în ziare. Va 
trebui ca echipa noastră să joace cu 
totul altceva decît la București, așa 
cum este capabilă și a dovedit-o în 
dubla manșă cu Glasgow Rangers.

Dacă ne amintim cu mare plăcere 
de finala „Cupei campionilor euro
peni" de la Sevilla (1986), fără în
doială că nu am uitat nici ireproșa
bilul arbitraj al celebrului cavaler 
al fluierului, francezul Michel 
Vautrot, același care va conduce 
jocul și miercuri seară (de la ora 23 
ora Bucureștiului). Să sperăm în- 
tr-un arbitraj la fel de bun, într-o 
ambianță de joc bună și, mai ales, 
într-un joc eficace și exact al 
fotbaliștilor noștri.

Succes Stelei 1

Petre CRISTEA
★

Madrid (1—1) ; „Cupa cupelor" : 
Ajax Amsterdam — Olympique 
Marsilia (3—0) ; Atalanta Bergamo 
— F.C. Malines (1—2) ; „Cupa 
U.E.F.A." : Werder Bremen — 
Bayer Leverkusen (0—1) ; Espanol 
Barcelona — F.C. Bruges (0—>2).

TEHERAN 19 
cum transmite .. 
tele navale ale S.U.A. „ . __
luni, platformele petroliere iraniene 
Nasr și Salman din zona Golfului. 
IRNA precizează că acțiunea forțe
lor americane intervine după învi
nuirile aduse Iranului ca fiind răs
punzător de avarierea, săptămina 
trecută, a unei nave militare ame
ricane. care s-a lovit de o mină.

După ce nave militare ale S.U.A. 
au atacat platformele petroliere ira
niene. efective iraniene au angajat 
schimburi de focuri cu vasele a- 
gresoare — informează agenția 
IRNA. Potrivit sursei, flota ameri
cană a folosit elicoptere. în cursul 
acestei ciocniri inegale. în apele te
ritoriale iraniene, cele două frega
te ale Iranului au suferit avarii. For
țele navale iraniene au reușit să 
salveze majoritatea echipajului uneia 
din fregate.

într-o declarație făcută la Tehe
ran. ministrul de externe al Iranu
lui. Aii Akbar Velayati, a cerut se
cretarului general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, să condamne a- 
tacul întreprins de S.U.A. asupra 
platformelor petroliere iraniene din 
Golf și să acționeze pentru a pre
veni asemenea acte ilegale — trans
mite agenția IRNA. Ministrul de

(Agerpres). — După 
agenția IRNA. for

au atacat.

exteme iranian a arătat că aseme
nea acțiuni reprezintă o agresiune 
împotriva integrității teritoriale a 
■Iranului.

★
WASHINGTON 19 (Agerpres).— 

Casa Albă a confirmat atacarea de 
către nave militare americane a două 
platforme petroliere iraniene în zona 
Golfului. Purtătorul de cuvînt. Mar
lin Fitzwater, a afirmat că platfor
mele erau folosite de Iran ca. „sta
ții radar".

De asemenea, un purtător de 
euvint al Pentagonului'a anuntat că 
avioane aparținind flotei S.U.A. din 
Golf au lansat rachete și bombe a- 
supra a două nave iraniene. Partea 
americană a arătat că avioanele au 
deschis focul drept răspuns la atacu
rile iraniene. Cele două nave ale 
Iranului au fost avariate.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres).
— Reprezentanții celor cinci state 
membre permanente ale Consiliului 
de Securitate au avut consultări, la 
sediul O.N.U. din New York. în pro
bleme internaționale actuale. Potri
vit agenției A.D.N., în cadrul con
sultărilor au fost abordate și evolu
țiile din Golf, inclusiv acțiunile for
țelor armate ale S.U.A. împotriva 
unor obiective iraniene.

Operațiuni militare de anvergură 
în peninsula Faw

TEHERAN 19 (Agerpres). — Tru
pe ale Irakului au atacat simultan, 
din două direcții, pozițiile iraniene 
din zona Faw — informează agen
ția IRNA. Potrivit sursei, trupele 
irakiene au fost sprijinite. în aceas
tă acțiune, de elicoptere de asalt.

La Teheran s-a anunțat oficial că, 
în urma atacurilor cu rachete și a 
bombardamentelor aviației irakiene, 
trei orașe iraniene au avut de su
ferit. Totodată, rachete sol-sol ira
niene au fost trase asupra centre
lor militare și economice din 
Bagdad. Khanaquin. Basra și din alte 
zone — informează agenția IRNA.

clanșate în sectortil de sud al fron
tului — informează agenția INA. 
Totodată, trupele irakiene angajate 
in luptă au provocat pârtii iraniene 
pierderi.

Pe de altă parte, la Bagdad s-a 
anunțat că. la 18 aprilie, rachete ira
kiene au fost lansate in perimetrul 
Teheranului și orașului Qom.

r

teatre
15 23 77) : Boroboață — 10; 15: (sala 
Cosmonauțllor, 11 1-2 04) : Amnarul 
fermecat — 16,30
• Circul București (10 41 95) : „Stelele 
circului din Moscova" — 19

BAGDAD 19 (Agerpres). — Co
mandamentul general al forțelor ar
mate ale Irakului a anunțat că tru
pele acestei țări au eliberat peninsu
la Faw. în urma unei ofensive de-

PRIMIRE LA PHENIAN. Tova
rășul Kim Ir Sen. secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Co
reene. l-a primit pe Nicolae Girba, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare in calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Republica Populară Democrată Co
reeană.

R.S.A.

Festival internațional 
al copiilor

ANKARA 19 (Agerpres). — în Ca
pitala Turciei a fost inaugurat Festin 
valul internațional al copiilor, aflat 
la a X-a •ediție. La această manifes
tare, organizată cu prilejul „Zilei 
suveranității , naționale și a copiilor", 
marcată in fiecare an în Turcia, 
participă numeroși copii și educatori 
din țara-gazdă, precum și aproxi
mativ 1 000 de copii din 36 de state 
ale lumii, intre care și pionieri din 
România.

în prima zi a festivalului a avut 
loc o paradă a copiilor pe străzile 
Ankarei, cu care prilej reprezentan
ții tinerei generații au dat expresie 
năzuințelor de pace, prietenie și în
țelegere intre popoare. Delegațiile 
copiilor au fost primite, la sediul 
Parlamentului din Ankara, de pre
mierul Tiirgut Ozal, de membri ai 
guvernului și ai forului legislativ al 
Turciei.

In urma adoptării în parlament 
a unei rezoluții controversate

se

în Danemarca 
au fost convocate 
alegeri anticipate

COPENHAGA 19 (Agerpres). — 
Primul ministru al Danemarcei, Poul 
Schlueter, a anunțat marți organi
zarea de alegeri generale anticipate 
la 10 mai. Hotărîrea a fost adoptată 
în urma crizei politice declanșate ca 
urmare a adoptării de către Folke
ting (parlamentul țării) a unei rezo
luții propuse de Partidul Social-De
mocrat (de opoziție) prin care
cerea in mod explicit să nu se ad
mită accesul în apele teritoriale da
neze a unor nave militare cu încăr
cături nucleare la bord. Potrivit gu
vernului, o normă legislativă în 
această problemă ar fi fost de ajuns 
să specifice că țările ale căror nave 
vor să intre în apele teritoriale da
neze vor fi incunoștințate in legă
tură cu statutul Danemarcei de tară 
liberă de arme nucleare, fără să li se 
notifice în mod expres să nu aibă 
încărcături nucleare la bord.

Votul din Folketing a declanșat o 
reacție negativă atit la sediul din 
Bruxelles al N.A.T.O., cît și din 
partea S.U.A. și a altor state mem
bre ale alianței.

în aceste condiții, premierul danez 
a fost nevoit să cheme din nou elec
toratul la urne, la mai puțin de opt 
luni de la ultimul scrutin.

TUNIS 19 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția tunisiană de 
presă T.A.P., citată de T.A.S.S., Comi
sia specială constituită de președin
tele Tunisiei pentru anchetarea îm
prejurărilor în care s-a comis asa
sinarea lui Khalil Al-Wazir. coman- 
dant-șef adjunct al Forțelor Revo
luționare Palestiniene, a confirmat 
că „Israelul a planificat și executat 
acest act".

Președintele Tunisiei, Zine El A- 
bidine Ben Aii, a însărcinat pe mi
nistrul de externe al țării sale să 
înainteze Consiliului de Securitate o 
plingere împotriva Israelului.

într-un mesaj adresat poporului

palestinian, Yasser Arafat, preșe
dintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.), a declarat că serviciul 
isrăelian de informații 
este răspunzător 
Khalil Al-Wazif, 
KUNA.

Mossad — 
de asasinarea Iul 
informează agenția

★
(Agerpres). — Gu- 
a respins afirmați-

TEL AVIV 19 
vernul israelian 
ile potrivit cărora Khalil Al-Wazir 
a fost asasinat de un comando is
raelian — informează agenția D.P.A., 
care citează o declarație a premie
rului Yitzhak Shamir făcută la pos
tul de radio Tel-Aviv.

Tarile Pieței comune denunța situația
5.5 ‘ ‘

creata în teritoriile arabe ocupate
BRUXELLES 19 (Agerpres). — Ță

rile membre ale Pieței comune au 
dat publicității uri document în care 
este denunțată deteriorarea continuă 
a situației din teritoriile arabe ocu
pate de Israel și se exprimă nece
sitatea realizării unei păci negocia
te și de durată în Orientul Mijlo
ciu — informează agenția A.N.S.A. 
în document sint puse în evidență 
o serie de acte de violentă comise 
de forțele de ocupație împotriva 
populației palestiniene. între care și 
distrugerea de locuințe, precum și 
alte acțiuni, care constituie „o vio
lare flagrantă a dreptului interna
tional".

CAIRO 19 (Agerpres). — Egiptul șl 
Tunisia și-au reafirmat sprijinul față 
de poporul palestinian sub condu
cerea unicului său reprezentant legi
tim — Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei.

în comunicatul comun dat publi
cității la încheierea vizitei primului 
ministru tunisian, Hedi Baccouche, 
la Cairo, se arată că părțile susțin 
mișcarea de protest palestiniană din 
teritoriile arabe ocupate și condamnă 
practicile represive ale forțelor is- 
raeliene de ocupație, informează 
agenția M.E.N.A.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Printr-o scrisoare adresată Con
siliului de Securitate de reprezen
tantul permanent ai Libanului la 
O.N.U.. guvernul libanez atrage din 
nou atenția Națiunilor Unite si sta
telor membre ale organizației mon
diale asupra persistentei acțiunilor 
agresive ale forțelor armate lsrae- 
liene și ale așa-numitei „Armate a 
Libanului de Sud", finanțată și con
trolată de Israel, care încalcă grav 
suveranitatea națională .a Libanului 
și provoacă victime și pagube ma-

teriale. în document se arată, între 
altele, că. la 15 aprilie, a fost co
mis un atac terorist în localitatea 
Srifa, din sudul Libanului, în urma 
căruia o locuință a fost aruncată în 
aer. iar trei locuitori pașnici au fost 
uciși. Un atac similar a fost între
prins împotriva localității Khabriha. 
Guvernul libanez arată că asemenea 
acte sîngeroase. constînd în ucide
rea unor familii pașnice. încalcă nor
mele elementare ale dreptului in
ternational și complică și mai mult 
starea de tensiune din sudul Liba
nului.

S.W.A.P.O. este gata să semneze un acord 
de încetare a focului cu R.S.A.

î,

LUANDA 19 (Agerpres). —, Orga
nizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) este gata să 
semneze cu R.S.A. un acord de în
cetare a focului, care ar constitui 
primul pas spre aplicarea rezoluției 
435 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. privind independența Nami
biei — a declarat la Luanda David 
Meroro, membru al C.C. al

S.W.A.P.O. în cursul unei 
de presă care a avut loc 
cu prilejul marcării a 28 
la crearea S.W.A.P.O, el a subliniat 
necesitatea instaurării unui climat 
de pace și securitate in sudul Afri
cii și acordării neîntirziate a inde
pendenței Namibiei, teritoriu ocupat 
ilegal de 
Angop.

conferințe 
Ia Luanda 
de ani de

R.S.A., relevă agenția

GENTIILE DE PRESA 
pe scurt

La exercițiile
dura o lună.
flotelor S.U.A.. Marii Britanii. Ita
liei. R.F.G. și Turciei.

militare, care vor 
participă unități ale

n

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Cartea lui Ioviță — 18 : (sala 
Amfiteatru) : Drumul singurătății — 
18 ; (sala Atelier) : Faleza — 18
• Filarmonica ..George Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : „Universul
artei vocale". Mioara Manea — so
prană, Sever Barnea — bas. La pian: 
Krimhilda Cristescu — 17 ; (Ateneul 
Român) : „Confluența artelor". Mu- 
zică-Literatură-Plastică. „Roma și 
arta barocului". Spectacol realizat de 
Cristina Vasiliu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Hamlet 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : O 
noapte la Veneția — 18
• Teatru] „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire —■ 18 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Uriașii mun
ților — 18.30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Anonimul venețian — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Regele loan — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unui îndră
gostit — 18 ; (sala Studio) : EX — 
18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy... — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Clntă, ciocîrlie
— 18
d Teatrul evreiesc de stat (20 39 70. 
sala Giulesti) : Cum se cuceresc 
femeile — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 15
• Teatrul „Țăndărică" (sala Victoria,

cinema
Demonstrație a elevilor 

reprimată de poliție
• Rezervat Ia start : SCALA (11 03 72)
— 9; ii: 13: 15: 17.15: 19.30, excel
sior (65 49 45) — 9: 11: 13: 15: 17: 19, 
GLORIA (47 46 75) — 9: 11 ; 13: 15; 
17;\19
• Extemporal la dirigenție : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15: 17: 19
• Iacob : COTROCENI (49 48 48) — 
15: 18
• Program special pentru copii șl 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11: 13; 
15: 17: 19
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : FAVORIT (57 31 70) — 9: 11: 
13, LUMINA (14 74 16) — 9: 11 ; 13: 15, 
FLAMURA (85 77 12) — 9: 11; 13
• Nți e ușor cu bărbații : LUMINA
— 17: 19
• Zimbet de soare ; PACEA (71 30 85)
— 9: 11: 13; 15: 17: 19
• Lanțul, de aur : VICTORIA
(16 28 79) — 9: 11 : 13; 15: 17: 19
(0 Fiecare vînător vrea să știe : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11: 13; 15; 
17: 19
0 Călărețul fără cap : BUZESTI 
(50 43 58) — 15: 17: 19
• Orele 11; DACIA (50 35 94) — 9: 
11; 13: 15: 17: 19
• Lumini de-a lungul fluviului : 
VIITORUL (10 67 40) — 15: 17; 19
• Puștiul ; POPULAR (35 15 17) — 15; 
17: 19
• Egreta de fildeș : ARTA (21 31 86)
— 9: 11: 13
• Incoruptibilul de la etajul XIX ; 
SALA MICA A PALATULUI — 17,15: 
19.30

PRETORIA 19 (Agerpres). — Poli
tia sud-africană a folosit gaze lacri
mogene pentru a dispersa o manifes
tație a elevilor africani într-una din 
suburbiile orașului Capetown. Elevii 
au cerut comutarea pedepsei cu 
moartea, pronunțată de un tribunal 
sud-african din Sharpeville împotr:- 
va a șase luptători pentru drepturile 
populației africane din R.S.A. Pentru 
a pune capăt manifestațiilor, autori
tățile de la Pretoria au dispus închi
derea temporară a școlilor populației 
africane din suburbiile orașului Ca
petown.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
După cum relevă ziarul „New York 
Times",' un număr din ce în ce mai 
mare de tineri sud-africani albi refu
ză să facă serviciul militar în cadrul 
forțelor armate ale guvernului de la 
Pretoria, care le folosește în acțiuni 
teroriste in interiorul R.S.A. și în 
străinătate. Acești tineri nu vor să 
participe nici la războiul din Angola, 
și nici Ia acțiunile de represalii îm
potriva populației de culoare din 
orașele și zonele rezervate acesteia.

Publicația americană arată că nici 
amenințările cu închisoarea nu reu
șesc să convingă pe cei refractari la 
serviciul militar al rasiștilor.

NEGOCIERI. La Atena se desfă
șoară cea de-a cincea rundă a ne
gocierilor eleno-americane privind 
viitorul bazelor militare ale S.U.A. 
de pș teritoriul Greciei. Tratatul 
asupra statutului bazelor militare 
americane din Grecia expiră la 31 
decembrie anul acesta. Statele Uni
te au pe teritoriul grec patru baze 
și alte 20 de instalații militare. Po
trivit unui sondaj de opinie reali
zat la Atena și ale cărui rezultate 
au fost date publicității, majorita
tea locuitorilor capitalei elene se 
pronunță pentru retragerea bazelor 
militare americane de pe teritoriul 
Greciei.

CONGRES. La Rio de Janeiro 
s-au încheiat lucrările primului 
Gongres al Partidului Socialist Bra
zilian. in cursul cărora au fost exa
minate probleme organizatorice și 
sarcinile partidului in etapa actua
lă. Congresul a adoptat hotărîrea 
de a participa la viitoarele alegeri 
prezidențiale, desemnind drept can
didat la funcția de președinte al 
țării pe Roberto Saturnino Braga, 
prefectul orașului Rio de Janeiro. 
Președinte al partidului a fost ales 
Jamil Haddad, iar secretar general 
— Roberto Amarai.

DOCUMENTE. Prezidiul federal 
al Uniunii Creștin-Democrate. prin
cipala formațiune a coaliției de gu- 
vemămînt din R.F. Germania, în
trunit la Bonn, sub președinția 
cancelarului Helmut Kohl, a adop
tat o serie de declarații programa
tice privind politica externă, de 
securitate și social-economică. Do-

cumentele urmează să fie supuse 
spre aprobare viitorului congres fe
deral al U.C.D.. care va avea loc 
în perioada 13—15 iunie, la Wies
baden.

IRANUL ȘI BENINUL au semnat 
la Teheran un acord privind extin
derea relațiilor bilaterale in dife
rite domenii. Cele două țări și-au 
exprimat, de asemenea, dorința de 
a lărgi cooperarea tehnică in indus
tria transporturilor. în domeniile 
construcțiilor de drumuri, căilor 
ferate și aviației.

EXPERȚII COMISIEI C.E.E. sînt 
de părere că in 1988 economia sta
telor membre va avea de suferit 
de pe urma crizei de la bursele de 
valori din toamna anului trecut. 
Așa cum reiese din datele de care 
dispun, expertii apreciază că ratele 
de creștere vor cobori la 2.3—1,9 la 
sută, iar cererea internă va fi cu 
0,75 la sută mai redusă față de anul 
trecut. Nivelul șomajului se va 
menține înalt, ajungînd la 11.5 la 
sută din totalul populației active. 
Prognoza se bazează pe ipoteza că 
se va menține cursul dolarului de 
Ia sfirșitul anului trecut.

LIBERIEI, Mon- 
lucrările unei

IN CAPITALA
rovia. au început 
reuniuni în problema schimburilor 
de informații si ameliorarea tele
comunicațiilor între țările din Afri
ca de vest. S-a subliniat necesita
tea adoptării unor măsuri pentru 
a înlătura dezechilibrul informatio
nal și alte inechități, care rezultă 
din monopolul occidental asupra

mijloacelor internaționale de comu
nicații.

PROTEST. Secretarul părții 
R.P.D. Coreene în Comisia milita
ră de armistițiu din Coreea a re
mis, marți, părții americano-sud- 
coreene o scrisoare prin care cere 
cu fermitate respectarea strictă a 
prevederilor Acordului de armis
tițiu. în scrisoare sint denunțate 
încercările repetate ale părții ame- 
ricano-sud-coreene de a invoca 
pretinse cazuri de „violări" ale a- 
cordului de către R.P.D.C., cărora 
nu pot să le precizeze data, locul 
sau timpul.

LA BORDUL COMPLEXULUI 
ORBITAL „MIR", cosmonautii Vla
dimir Titov și Musa Manarov au 
raportat că. după 120 de zile de 
zbor, misiunea lor cosmică se des
fășoară normal. Echipajul a reali
zat luni o serie de experimehte 
tehnologice și s-a ocupat de între
ținerea sistemelor de bord. Centrul 
de dirijare a zborurilor cosmice 
tine, simultan, sub control zborul 
stației orbitale „Saliut-7“, care, de 
6 ani. evoluează în spațiul cosmic 
circumterestru. în luna august 1986, 
această stație a fost trecută pe o 
orbită mai inaltă pentru a se testa 
dacă mai dispune d.e resurse. Cen
trul recepționează zilnic informații 
telemetries privind functionarea 
sistemelor de bord ale stației 
„Saliut-7“.

ÎN MAREA MEDITERANĂ au 
Început manevrele navale ale 
N.A.T.O.. denumite codificat' „De
terrent Force", s-a anunțat la se
diul organizației de la Bruxelles.

CAPTURA. Unități speciale ale 
poliției peruane, sprijinite de uni
tăți militare, au interceptat înainte 
de decolare, de pe un aerodrom 
secret, un avion de turism încărcat 
cu 360 kg pastă de cocaină, în va
loare de 20 milioane dolari pe piața 
ilicită. în timpul operațiunii. între 
politie și contrabandiști a avut loc 
un puternic schimb de focuri.

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE. 
Membrii unei misiuni arheologice 
canadiene au descoperit, recent. în 
Egipt, trei cărți datînd din cel de-al 
treilea secol al erei noastre, filele 
acestora fiind realizate din lemn. 
Pe două din ele sint înscrise texte 
în coptă, limba populației creștine 
a Egiptului antic, iar o a treia este 
scrisă în greaca veche. Datele cu
prinse sînt deosebit de utile în ce 
privește viata economică și socială 
a acelei perioade. în ..paginile" căr
ților fiind prezentate detalii pri
vind activitatea unor ferme agrico
le. ce merg pină Ia numele pro
prietarilor. numărul păsărilor de 
curte saU producția de bumbac si 
griu. Arheologii canadieni au scos 
la iveală și un templu grecesc. în 
incinta căruia au fost depistate nu 
mai puțin de 150 de papirusuri scri
se în greacă, foarte bjne conservate 
de nisipul care le-a acoperit timp 
de secole.

PERICOL DE PROPAGARE A 
LĂCUSTELOR. în sudul Europei 
există în prezent pericolul concret 
al propagării lăcustelor, care au 
devastat. în această perioadă, mari 
suprafețe de teren agricol în nor
dul Africii — a declarat Ernest de 
Laminne, specialist belgian în ma
terie. La începutul lunii aprilie, un 
stol de lăcuste a zburat din nordul 
Africii pină pe litoralul italian, dar. 
din fericire, nu au supraviețuit.
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