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într-o atmosferă vibrantă, exprimînd 
sentimente călduroase, de înaltă stimă 

și considerație față de reprezentanții poporului 
român, voința comună de a dezvolta 

conlucrarea dintre cele două țări și popoare, 
în interesul cauzei socialismului și păcii

VIZITA OFICIATĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOIAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ cu tovarășa elena ceaușescu, în r. 1 •

IN SEMN DE ÎNALTĂ PREȚUIRE A PERSONALITĂȚII POLITICE, A CONTRIBUȚIEI IA 
ÎNTĂRIREA PRIETENIEI Sl COLABORĂRII FRĂTESTI, LA CAUZA PĂCII Sl SOCIALISMULUI 
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Tovarășului Nicoiae Ceaușescu i-a fost luminat 
Ordinul „Suhe Bator“

Convorbiri oficiale intre tovarășul Nicoiae Ceausescu, 
tovarășa Elena Ceausescu si tovarășei Iambii Batiuunh

La Ulan Bator au avut loc, miercuri, 
20 aprilie, convorbiri oficiale între 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Jambin Bat-

munh, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole.

La convorbiri au participat :
Din partea română, tovarășii Ște

fan Andrei, Silviu Curticeanu, loan 
Totu. alte persoane oficiale.

Din partea mongolă, tovarășii D. 
Molomjamț, P. Daftidin, C. Suren, 
M. Dughersuren, membri ai condu
cerii de partid și de stat.

Tovarășul Jambin Batmunh a sa

lutat cu deosebită căldură vizita 
oficială de prietenie pe care tovară
șul Nicoiae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu o întreprind în 
R.P. - Mongolă, subliniind că aceasta
(Continuare in pag. a H-a)

MARELE MITING AL PRIETENIEI ROMANO-MONGOLE
Cu prilejul vizitei oficiale de 

prietenie pe care tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. o efectuează în Mongo
lia, la invitația tovarășului Jambin 
Batmunh, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole, 
miercuri după-amiază a avut loc, la 
Ulan Bator, un mare miting al prie
teniei româno-mongole.

La sosirea In sală, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășul Jambîn Bat
munh au fost intîmpinați cu multă 
însuflețire de participanta la miting. 
S-a aplaudat îndelung, cu putere, 
pentru prietenia și colaborarea rod
nică dintre cele două partide, țări și 
popoare.

Au participat tovarășii Ștefan 
Andrei, Silviu Curticeanu, loan 
Totu.

Au luat parte D. Sodnom, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului de 
Miniștri, alți membri ai conducerii 
de partid și de stat mongole.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Mongole.

Tn aplauzele Îndelungi ale celor 
prezenți, au luat cuvin tul tovarășul 
Jambin Batmunh, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R.P. Mongole, și tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvtntările rostite de cei do! con
ducători de partid și de stat au fost 
urmărite cu viu interes si subliniate, 
in repetate rînduri. cu puternice si 
vii aplauze.

Mitingul prieteniei româno-mongo
le a luat sfîrșit într-o atmosferă 
entuziastă.

Tovarășii Nicoiae Ceaușescu sl 
Jambîn Batmunh au salutat cu mîi-

nile strins unite pe participant!! la 
miting. Prin îndelungi aplauze, cei 
prezenți au dat expresie satisfacției 
deosebite fată de rezultatele noului

dialog Ia nivel trialt româno-mongol. 
care se înscrie că un eveniment ma
jor în cronica relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România si

Mongolia In interesul ambelor po
poare, al cauzei generale a socialis
mului. păcii. înțelegerii șl cooperării 
în lume.

• Cuvîntarea tovarășului Nicoiae Ceaușescu
• Cuvîntarea tovarășului Jambîn Batmunh
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DECRETUL
Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole 

privind conferirea Ordinului „Suhe Bator" tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România 

Prezidiul Marelui Hural Popular a! Republicii Populare Mongole a hotărît să acorde tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
Ordinul „Suhe Bator", pentru contribuția adusă la dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Popular Revoluționar Mongol, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară 
Mongolă, la întărirea păcii și socialismului, cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei sale de naștere.

JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al C.C. al P.P.R.M., 

Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R.P. Mongole

Tovarășului Nicoiae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, i-a fost inminat, 
miercuri, în cadrul unei ceremonii

solemne. Ordinul ..Suhe Bator“. cea 
mai inaltă distincție a Republicii 
Populare Mongole, de către tovarășul 

secretar general 
Popular Re- 

președintele Pre

Jambîn Batmunh, 
al C.C. al Partidului 
voluționar Mongol,

zidiului Marelui Hural Popular al 
R.P. Mongole. ,

La ceremonie a participat tovarășa • 
Elena Ceaușescu.
(Continuare în pag. a 11-a)

Cuvintul tovarășului 
Jambin Batmunh

Stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

Sînt foarte bucuros de nobila misiune ce îmi revine de 
a vă inmîna inalta distincție a Republicii Populare Mon
gole — Ordinul „Suhe Bator“, ordin ce poartă numele 
întemeietorului partidului șl statului nostru — care vi s-a 
conferit cu prilejul împlinirii virstei de 70 de ani.

Poporul nostru cunoaște bine că dumneavoastră, dragă 
tovarășe Ceaușescu, sinteți conducătorul remarcabil de 
partid și de stat al României socialiste, una din persona
litățile de seamă ale mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, militant pentru cauza socialismului, pentru 
pace și colaborare intre popoare.

tn anii construcției socialiste, poporul frate român, sub 
conducerea partidului său comunist, a obținut grandioase 
succese in dezvoltarea patriei sale, transformind-o intr-un 
stat socialist cu o industrie și agricultură moderne, cu o 
cultură și știință infloritoare. Inii este deosebit de plăcut, 
dragă tovarășe Ceaușescu, să subliniez — și in acest ca
dru festiv — că aceste realizări sint indisolubil legate, 
înainte de toate, de numele și activitatea Partidului Co
munist Român, de numele și activitatea secretarului său 
general, președintele Republicii Socialiste România.

Această distincție, care simbolizează inaitele aprecieri 
față de meritele dumneavoastră și contribuțiile pe care 
le-ați adus Ia dezvoltarea prieteniei dintre popoarele 
mongol și român. Ia extinderea șl adincirea colaborării 
dintre partidele și țările noastre, reprezintă, in același 
timp, expresia profundului nostru respect fată de Parti
dul Comunist Român, a sentimentelor frățești pe care 
oamenii muncii din tara noastră le nutresc fată de har
nicul popor român.

Sint Încredințat că și în viitor se vor dezvolta și con
solida an de an prietenia și colaborarea frățească din
tre țările noastre, strins unite prin identitatea idealuri
lor socialiste și viitorului comunist.

Vă urez, dragă tovarășe Ceaușescu, sănătate, fericire și 
mari succese in lupta pentru cauza păcii șl socialismului ! 
(Aplauze).

Cuvintul tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu

Stimate tovarășe Jambîn Batmunh,
Stimați tovarăși,

Aș dori să exprim cele mai calde mulțumiri pentru 
înaltul ordin al Republicii Populare Mongole ce mi-a 
fost acordat. Faptul că acest ordin poartă numele lui 
Suhe Bator, Întemeietorul partidului și Republicii Popu
lare Mongole, constituie un simbol al solidarității revo
luționare.

Consider aceasta nu numai ca o cinstire și o apreciere 
a activității mele revoluționare in rinduriie Partidului 
Comunist Român, apoi in conducerea partidului și sta
tului, în făurirea socialismului, ci în primul rînd ca o 
expresie a solidarității și prieteniei între partidele și 
popoarele noastre.

Intr-adevăr, poporul român a obținut realizări remar
cabile în făurirea socialismului, în ridicarea nivelului său 
de civilizație, a invățămintului, științei, culturii, a bună
stării sale materiale și spirituale. Toate acestea sint re
zultatul politicii juste a Partidului Comunist Român, al 
faptului că el s-a identificat cu interesele întregului po
por și a acționat pentru a răspunde năzuințelor de liber
tate, independență și bunăstare ale întregii națiuni.

Aș dori și în acest cadru să menționez succesele pe 
care poporul mongol, sub conducerea Partidului Popular 
Revoluționar, le-a obținut în dezvoltarea socialistă și să 
adresez încă o dată cele mai calde felicitări și urări de 
noi și noi succese in realizarea hotăririlor Congresului 
al XIX-lea.

Am discutat, pe larg, astăzi problemele relațiilor dintre 
țările noastre și sint bucuros că inminarca inaltuiut or
din ce mi-a fost acordat are loc in condițiile realizării 
unei înțelegeri complete cu privire ia necesitatea dez
voltării în continuare a relațiilor și colaborării dintre 
partidele și popoarele noastre.

Am discutat, de asemenea, șl am ajuns la concluzia 
comună cu privire Ia intensificarea colaborării șl pe plan 
internațional cu țările socialiste, cu toate forțele care se 
pronunță pentru pace, pentru o lume mai dreaptă și mal 
bună.

Primind acest înalt ordin, vă asigur, stimate tovarășe 
Jambin Batmunh, stimați tovarăși, că Partidul Comunist 
Român și eu, personal, vom face totul pentru dezvoltarea 
tot mai largă a relațiilor dintre partidele și popoarele 
noastre.

Mulțumindu-vă Încă o dată, urez o dezvoltare tot mal 
puternică a colaborării multilaterale dintre partidele șl 
popoarele noastre.

Vă doresc dumneavoastră succes in intreaga activitate 
și aștept să ne intilnim in România ! (Aplauze).
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,Împreună ce tovarășa elena ceaușescu, în r. p. mongolă
Convorbiri oficiale intre tovarășul Nicolae Ceausescu,

tovarășa Elena Ceausescu si tovarășul Jambin Batmunh
Spectacol de gală în onoarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu
(Urmare din pag. I) 
constituie o ilustrare a bunelor re
lații care s-au statornicit și se dez
voltă intre cele două partide, țări 
și popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru invitația de a vizita 
Mongolia, pentru primirea caldă, 
prietenească, făcută incă, de la so
sire, și a exprimat convingerea că 
actualul dialog la nivel inalt se va 
înscrie ca un nou și important mo
ment în întărirea continuă a colabo
rării multilaterale româno-mongole.

în timpul convorbirilor,, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Jam
bin Batmunh au procedat la o infor
mare reciprocă cu privire la activi
tatea și preocupările celor două 
partide pentru înfăptuirea hotărîri- 
lor stabilite de Congresul al XIII- 
lea al P.C.R. și. respectiv. Congre
sul al XlX-lea al P.P.R.M., la mer
sul construcției socialiste in Româ
nia și Mongolia și au avut un larg 
schimb de opinii in probleme bila
terale. precum și .in legătură cu as
pecte actuale ale vieții politice mon
diale.

S-a subliniat cu satisfacție că re
lațiile dintre Partidul Comunist Ro

mân ți Partidul Popular Revoluțio
nar Mongol, dintre popoarele celor 
două țări ău cunoscut un curs ascen
dent pe plan politic, economic, cultu- 
ral-știintific și in alte Sfere de acti
vitate. in spiritul stimei si respectu
lui reciproc, al Tratatului de pri
etenie și colaborare dintre România 
și Mongolia. în același timp, s-a a- 
preciat că potențialul în continuă 
creștere al economiilor celor două 
țâri oferă condiții favorabile pentru 
extinderea și mai puternică a legă
turilor româno-mongole. pentru 
realizarea unei crașteri însemnate a 
schimburilor comerciale și lărgirea 
cooperării bilaterale, pentru îndepli
nirea in bune condiții a prevederilor 
Programului de lungă durată privind 
dezvoltarea colaborării economice si 
tehnico-științifice pe, perioada pină in 
anul 2000.

S-a subliniat însemnătatea întăririi 
relațiilor de priertenie si solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român si 
Partidul Popular Revoluționar Mon
gol.

S-a apreciat că intensificarea cola
borării dintre România si Mongolia 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific. cultural și în alte domenii 
este in interesul si spre binele am

belor popoare, al construcției socia
liste în cele două țări,, al cauzei so
cialismului, păcii și înțelegerii în 
lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale situației mtor- 
naționale. îndeosebi cele privind 
realizarea dezarmării. în primul rind 
a dezarmării nucleare, soluționarea 
tuturor stărilor conflictuale dintre 
state numai și numai pe cale politi
că. prin tratative, instaurarea in Eu
ropa și Asia. in întreaga lume a 
unui climat de destindere, securitate, 
pace, încredere si cooperare intre 
națiuni.

Cei doi conducători de partid șl de 
stat au salutat- semnarea Tratatului 
dintre U.R.Ș.S. și S.U.A. privind eli
minarea rachetelor cu rază medie si 
mai scurtă de acțiune, apreciind, tot
odată. că acesta reprezintă doar un 
prim pas pe calea dezarmării nuclea
re si chimice, a reducerii substanția
le a armamentelor convenționale, a 
efectivelor și cheltuielilor militare.

A fost subliniată importanta întă
ririi unității și colaborării dintre 
partidele comuniste și muncitorești, 
dintre forțele progresiste, antiimpe- 
rialiste de pretutindeni. In lupta pen

tru oprirea cursului periculos al eve
nimentelor spre confruntare si 
război, pentru edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte, fără arme si 
fără războaie, o lume a păcii și co
operării. in care toate popoarele să-si 
poată consacra eforturile creatoare 
în direcția dezvoltării libere, inde
pendente. a progresului economic si 
social.

în legătură cu situația economică 
mondială a fost evidențiată însem
nătatea soluționării problemelor sub
dezvoltării, inclusiv a datoriilor ex
terne extrem de mari ale țărilor in 
curs de dezvoltare, a instaurării unei 
noi ordini economice internaționale, 
bazate pe deplină egalitate și echita
te in relațiile dintre state.

S-a reliefat că un rol important In 
viata internațională, in imprimarea 
unui curs nou pe arena mondială re
vine țărilor mici și mijlocii, țărilor 
In curs de dezvoltare si nealiniate, 
care reprezintă marea majoritate a 
statelor lumii și sint direct interesate 
într-o politică de'pace, de respect al 
independentei naționale, de colabora
re egală intre toate națiunile.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de 
stimă și înțelegere reciprocă.

în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost oferit, 
miercuri seara, un spectacol de 
gală.

Distinșii oaspeți români au fost

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu
au vizitat Muzeul Revoluției di Ulan Bator

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat, în dimineața 
zilei de miercuri. Muzeul Revoluției 
din Ulan Bator.

Edificiul, ridicat în apropierea 
pieței centrale a orașului, găzduiește 
numeroase exponate, hărți, fotografii, 
fotocopii) documente, diorâme, pic
turi și obiecte care oferă o elocventă 
imagine a situației Mongoliei la 
începutul secolului nostru, crearea 
primelor cercuri revoluționare, con
duse de Suhe Bator și Cioibalsan, 
care, unifieîndu-se, au creat, in 1921, 
Partidul Popular Mongol, ce a raliat 
toate forțele naționale, progresiste 
in lupta împotriva opresiunii feuda
le și naționale, asigurind victoria 
revoluției populare.

La Congresul al III-lea, din iunie

Ceremonia solemnă a înminării înaltei distincții
I

(Urmare din pag. I)
Au fost prezențî tovarășii Ștefan 

Andrei. Silviu Curticeanu. loan Totu.
Au luat parte membri ai conduce

rii de partid și de stat a R.P. Mon
gole.

Depunerea unei coroane de flori 
la Mausoleul Suhe Bator-Cioibalsan
Secretarul general al Partidului 

Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa Elena 
Ceaușescu au adus un ' omagiu 
memoriei lui Suhe Bator și iui 
Cioibalsan. de a căror activitate, în
chinată eliberării sociale și naționale 
a poporului mongol, sint legate mari 

însoțiți de tovarășul J. Batmunh si 
tovarășa A. Dariimaa.

Spectacolul, care a oferit o ima
gine grăitoare-a folclorului mongol, 
a artei interpretative si vieții artis
tice din această tară, s-a bucurat de

1924, partidul a adoptat denumirea 
de Partidul Popular Revoluționar 
Mongol. La 26 noiembrie 1924 a fost 
proclamată republica.

în cursul vizitei au fost relevate 
momente importante ale drumului 
parcurs de poporul mongol pină 
astăzi, un loc central fiind rezervat 
realizărilor obținute în edificarea 
socialistă a țării.

într-o sală specială au fost pre
zentate exponate ce evocă stabilirea 
relațiilor diplomatice între România 
'și Mongolia la 29 aprilie 1950. evo
luția raporturilor de colaborare și 
prietenie dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au semnat 
în Cartea de onoare a muzeului sub 
cuvintele : „Vizitind Muzeul Revolu
ției, dăm o înaltă apreciere luptei 
revoluționare a poporului mongol

Solemnitatea, în cadrul căreia au luat 
cuVintul tovarășul Jambin Batmunh 
și tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
pus în evidență înalta apreciere, 
stima și prețuirea deosebită de care 
se bucură România socialistă. Parti
dul Comunist Român, activitatea 

momente ale istoriei revoluției mon
gole.

La Mausoleul Suhe Bator-Cioibal- 
san a fost depusă o coroană de flori, 
după care a fost păstrat un moment 
de reculegere.

Au participat tovarășii Ștefan 
Andrei. Silviu Curticeanu. loan 
Totu. 

un deosebit succes. Mult aplaudate 
au fost cintecele populare interpre
tate in limba română.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost oferit artiș
tilor un coș ou flori.

pentru independență națională și eli
berare socială, precum și realizări
lor obținute în anii construcției 
socialiste.

Urăm poporului prieten mongol, 
partidului său revoluționar noi șl 
tot mai mari succese in dezvoltarea 
economico-socială pe calea socia
lismului și comunismului".

Conducerea muzeului a exprimat 
calde mulțumiri și profunda gratitu
dine pentru vizita distinșilor oaspeți 
din România socialistă.

înalții soli ai poporului român au 
fost însoțiți In această vizită de 
membri ai Biroului Politic al Comi
tetului'Central al Fartidului Popular 
Revoluționar Mongol, de membri ai 
Prezidiului Marelui Hural Popular 
și ai guvernului.

La vizită au participat tovarășii 
Stefan Andrei, Silviu Curticeanu, 
loan Totu.

revoluționară a conducătorului parti
dului și statului nostru, închi
nată fericirii poporului nostru, cau
zei socialismului și păcii, a reliefat 
prietenia dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Erau prezenți membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.P.R.M. si ai Pre
zidiului Marelui Hural Popular.

Cu prilejul solemnității, care a 
avut loc marți dimineața, o gardă 
militară a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

NOILE INVESTIȚII - LA TIMP ÎN FUNCȚIUNE!
La marile eforturi ale constructorilor, eforturi pe măsură din partea furnizorilor!

f PLATFORMA OF FORAI MARIN „SATURN"-IN ETAPA FINALĂ

în ansamblu, lucrările de investi
ții deosebit de mari ce trebuie rea
lizate în sectoarele bazinului carbo
nifer Berbești-Alunu urmăresc două 
direcții la fel de importante. Unele au 
ca scop sporirea producției de lignit 
și atingerea, pe această cale, a ni
velurilor planificate in cel de-al 
treilea an al actualului cincinal. Cea 
de-a doua categorie de lucrări are 
în vedere asigurarea condițiilor teh
nice și de exploatare de care va de
pinde creșterea producției de cărbu
ne in perspectiva anilor viitori, co
respunzător cerințelor dezvoltării in
dustriei energetice.

în prima categorie sint cuprinse 
obiectivele pe care le are de realizat 
colectivul Antreprizei de construcții 
și montaje miniere Coltești.

— Deși ne desfășurăm activitatea 
In patru județe — precizează ing. 
Gheorghe Niță, directorul antrepri
zei, — respectiv în întreprinderile 
miniere Cimpulung. Berbești, Ro- 
vinari, Motru și Mehedinți și cu 
toate că sarcinile de plan pe acest 
an sint cu 12 la sută mai mari de- 
cit cele din 1987, colectivul nostru 
a reușit să încheie primul trimestru 
cu rezultate dintre cele mai bune, 
respectind întru totul încadrarea lu
crărilor in graficele și termenele 
programate, multe dintre acestea 
fiind chiar devansate cu una pină la 
trei luni. La ora actuală se află in 
funcțiune cea de-a doua linie de 
benzi transportoare, inclusiv exca
vatorul tip 1 400 din cariera Panga, 
stația de sortare-concasare din de
pozitul central Berbești, linia de 
transport cărbune și steril 400 din 
sectorul de exploatare Oltețu. iar in 
următoarele 10 zile vom preda be
neficiarului pentru probe și exploa
tare stația de sortare-concasare din 
depozitul Alunu.

Atenția specială acordată de către 
constructori executării operative a 
întregului complex de linii transpor
toare nu este deloc intimplătoare. ea 
derîvind din necesitatea eliminării 
transporturilor cu mijloacele auto 
ale cărbunelui de la gurile minelor

CURTEA DE ARGEȘ : Cu trei luni mai devreme
La întreprinderea de confecții 

din Curtea de Argeș, in cadrul lu
crărilor de modernizare, s-a pus 
in funcțiune, cu 3 luni mai devre
me. o nouă capacitate de producție 
pentru realizarea de confecții des
tinate in intregime exportului. Do
tate cu mașini automate de inait 
randament, de fabricație româ
nească. această capacitate asigură 
dublarea și chiar' triplarea produc
tivității muncii, precum și o cali

Pe șantierele din bazinul carbonifer 
Berbești - Alunu

și din cariere care, după cum este 
lesne de înțeles, se realizează mult 
mai greu și cu cheltuieli mult mai 
mari.

în timpul documentării am urmărit 
cum se comportă in exploatare una 
dintre lucrările predate recent be
neficiarului : linia de transport 400. 
Avind ca punct de plecare cariera 
Oltețu in zona de acțiune a excava
torului de 470 mc, linia se continuă 
cu trei tronsoane de benzi peste o 
estacadă și. cu ajutorul unei mașini- 
cărucior, cărbunele este ..predat" li
niei spre depozitul central Alunu. 
De asemenea, atunci cină este ne
voie, sterilul este depus pe magis
trala de benzi pe care este îndreptat 
spre halda de la Coltești.

— Această investiție — apreciază 
ing. Vasile V. OgîrlacI, directorul 
exploatării Oltețu — a avut și are 
un rol hotăritor în creșterea produc
ției de lignit. în bună măsură dato
rită racordării sale la circuitul eco
nomic, pină în prezent am realizat 
Un spor de producție insumind 
59 000 tone de cărbune.

Up alt loc de maximă concentrare 
a forțelor antreprizei îl reprezintă 
sectorul Copăceni, unde, în afara 
unei linii de cărbune cu trei tron
soane de benzi, formațiile conduse 
de subinginerul Florin Chivu și 
montorul Ion Stoenescu mai au de 
executat — și încă intr-un timp 
foarte scurt — incinta centrală a 
sectorului, un depozit We utilaje, un 
alt depozit de materiale, un atelier 
mecanic, centrala termică, o mare 
aducțiune de apă etc. Stadiile atinse 
la toate aceste lucrări dau certitu
dinea că. Ia rindul lor. vor fi puse 
în funcțiune mai devreme cu 15 
pină la 60 de zile.

— Atit antrepriza de construcții și 
montaje miniere, cit și ceilalți ejee-

> «

tate superioară operațiunilor de 
croire și coasere a confecțiilor. La 
scurtarea termenului de punere in 
funcțiune a noii capacități, o con
tribuție deosebită și-ău adus bene
ficiarul prin procurarea la timp a 
proiectelor și utilajelor, cit și exe
cutantul, Trustul antrepriză genera
lă de construcții industriale Pitești, 
ale cărui formații au menținut pe 
șantier ritmuri înalte de lucru. 
(Gheorghe Cirstea). 

cutanți de investiții din bazinul nos
tru carbonifer — afirmă ing. Ioana 
Iacob, șefa serviciului investiții din 
cadrul întreprinderii miniere Hore
zu — adică brigăzile „Electromontaj" 
Pitești. I.A.M.S.A.T. Rm. Vîlcea ș.a., 
și-au făcut pe deplin datoria, fapt 
demonstrat de cele 16 milioane lei 
realizate in plus pe parcursul tri
mestrului I a.c. la activitatea, de 
construcții-montaj. Din păcate însă, 
in următoarele luni întrevedem o 
seamă de greutăți care ar putea 
periclita desfășurarea ritmică și 
liniară a activității de investiții, 
ele fiind cauzate de întirzierile in 
onorarea obligațiilor asumate de că
tre unii furnizori de utilaje și echi
pamente.

— Care sînt acești restanțieri ?
— De exemplu, deși antrepriza de 

construcții și montaje miniere a exe
cutat peste 90 la sută din sarcinile 
ce-i revin la cea de-a treia linie 
transportoare din cariera Panga. lu
crările riscă să fie întrerupte deoa
rece întreprinderea de utilaj minier 
Tg. Jiu n-a livrat pină la ora actua
lă casele electrice pentru ultimele 3 
benzi. La fel. întreprinderea de uti
laj minier Satu Mare amină mereu 
livrarea celor 8 separatoare electro
magnetice cu bandă pe care inițial 
se angajase să le asigure incă... din 
anul 1985.

A doua categorie de lucrări la care 
ne refeream la început și care vi
zează perspectiva ceva mai îndepăr
tată a dezvoltării bazinului carboni
fer Berbești-Alunu se referă concret 
la extinderea rețelei de căi ferate și 
racordarea viitoarelor exploatări de 
lignit de Ia Seciuri și Bustuchin la 
traficul feroviar al țării. Această 
sarcină de mare răspundere a fost 
încredințată antreprizelor din Rim- 
nicu Vîlcea și Sibiu ale Centralei de 
căi ferate București. Sint colective 
care, după cum se știe, printr-o e- 
xemplară mobilizare au reușit per
formanța executării integrale a li
niei ferate de legătură dintre Bă- 
beni—Berbești—Alunu. precum și a 
stațiilor tehnice de încărcare in va
goane și expediere a cărbunelui spre 
termocentrale.

în prezent, forțele celor două an
treprize sînt concentrate pe un nou 
și important tronson de cale ferată 
care va fi cuprins intre stațiile 
C.F.R. Alunu și Albeni și Care va a- 
sigura nu numai preluarea lignitu
lui din viitoarele exploatări din cim- 
pul minier Amaradia — Tărîla, ci va 
face și joncțiunea cu traficul fero
viar din județul Gorj. Responsabili
tatea cu care constructorii de căi fe
rate din această zonă s-au angajat 

să înfăptuiască sarcinile și obiecti
vele ce le-au fost încredințate este 
evidențiată de rezultatele bune obți
nute in primul trimestru al anului. 
De exemplu, colectivul Antreprizei 
de căi ferate Rm. Vîlcea și-a inde- 
plinit sarcinile de plan in proporție 
de 180 la sută.

— Sintem pe deplin cdnștienți de 
necesitatea imperioasă a dezvoltării 
mineritului în această zonă — ne 
spune ing. Traian Sabău, directorul 
antreprizei din Rîmnicu Vilcea — 
și vom face tot ceea ce depinde de 
noi pentru înfăptuirea obiectivelor 
ce ne revin. După ce am efectuat o 
judicioasă redistribuire a forței de 
muncă și a mijloacelor mecanice în 
funcție de priorități și după ce am 
făcut o temeinică reevaluare a posi
bilităților de care dispunem, am a- 
juns la concluzia că stă in puterea 
noastră să devansăm data racordării 
la circuitul economic a obiectivelor 
pe care le avem de realizat. Dar 
pentru aceasta se cer îndeplinite cî- 
teva condiții.

— Concret, despre ce este vorba ?
— Experiența, forțele și baza ma

terială ne permit să executăm in 
acest an, în plus față de planul sta
bilit, un volum de lucrări în va
loare de cel puțin 66 milioane lei. 
Se cere, deci, ca beneficiarul să 
asigure aceste resurse financiare 
prin devansarea alocațiilor anua
le. Totodată, este necesar ca pro
iectantul, respectiv Institutul de 
proiectări căi ferate București 
— direct interesat și el de 
aceste lucrări — să urgenteze ela
borarea documentațiilor de ■ execuție 
pentru podul de traversare a magis
tralei de benzi transportoare de la 
Alunu. pentru infrastructura eleva
ției de Ia viaductul Cornățel, pre
cum și pentru lucrările de consoli
dare necesare in viitoarea stație 
C.F.R. Seciuri. îndeplinindu-se aces
te condiții, colectivul nostru este in 
măsură ca pină la sfirșitul lunii no
iembrie să execute și să dea in 
exploatare primii 7 km din cei 15 km 
de cale ferată dintre Seciuri — Ber
bești, ceea ce ar Însemna o devansa
re de peste doi ani a investiției res
pective.

Evaluind situația la zi a activității 
de investiții in bazinul carbonifer 
Berbești-Alunu. se poate trage con
cluzia că. printr-o mai strinsă cola
borare intre proiectanți, construc
tori, beneficiar și furnizori de uti
laje și echipamente, printr-o per
manentă conjugare a forțelor și 
răspunderilor ce revin fiecăruia, se 
pot asigura condițiile necesare rea
lizării exemplare a amplului pro
gram de dezvoltare a mineritului 
in această parte a țării, dezvoltare 
firească, impusă de nevoile energe
ticii. (Ion Stanciu, corespondentul 
„Scul teii").

Oare cit de curioasă ar apărea 
alăturarea imaginii unui cireș în
florit (exact ca cel de lingă poarta 
șantierului naval, care era atit de 
vesel incit te făcea să-i zimbești), 
cu stop-eadrul macaralei-gigant ce 
pendula deasupra capetelor noastre, 
muțind, ca pe nimic, un bloc-secție 
de 200 de tone?! Liniște-i la poartă 
și incă vreo doi pași, dar pe urmă... 
Totul mișcă. Nu numai cea mai 
mare macara de pe Dunăre, de 320 
tf (grinda ei transversală suindu-se 
la aproape 60 de metri), dar și 
altele mai mici (adică de 50 tone), 
sub picioarele cărora ar trece cu 
ușurință două autobuze și electro
carele. și oamenii — pe chei, pe 
nave... O trepidantă care te cuprin
de și care abia îți dă răgazul să 
deslușești totul, chiar și diferitele 
tonuri ale semnalelor de avertiza
re... Frumoasă dimineață 'de mijloc 
de aprilie 1 Avem o „țintă" : Șan
tierul naval Galați, unde se con
struiesc si — obiectiv de maximă 
importanță, înscris in Programul 
energetic stabilit de conducerea 
partidului — platformele de foraj 
marin !

Platformele care Înseamnă ener
gie, înseamnă petrol. înseamnă cer
cetare. extragerea petrolului de pe 
platoul continental al Mării Negre. 
Platformele de foraj marin care 
s-au numit, din 1976 și pină acum : 
„Gloria", „Orizont". „Prometeu", 
„Fortuna". „Atlas", ,,Jupiter" ; a 
șaptea (ultima din serie), ținta 
noastră, evenimentul șantierului in 
această dimineață văratică de apri
lie, fiind platforma „Saturn". Plat
formele de foraj marin pentru care 
secretarul general al partidului, cu 
prilejul vizitelor sale de lucru la 
Șantierul naval Galați, a recoman
dat eliminarea importului, creșterea 
indicelui de integrare a instalațiilor 
românești, în august 1985 asistind 
chiar la asamblarea celor două 
părți ale platformei nr. 6 si la în
ceperea montajului celei de-a 7-a 
platforme. Un obiectiv prioritar, 
direct legat de ritmul de realizare 
a întregului program naval, un 0- 
biectiv aflat în prirh-planul activi
tății generale a șantierului. In 
prim-planul fiecărei zile de lucru. 
Și tinărul inginer Bălan Aurel — 
director general al șantierului, 
director general adjunct al Centra
lei industriale navale Galati — ne 
confirmă :

ferite meserii, cuprinzind aproape

„Oricare obiectiv înseamnă înal
tă calificare, muncă de măre 
precizie... Pentru platformele de 
foraj marin însă, concentrarea 
noastră este maximă. Sint angre
nați cei mai buni dintre specialiș
tii șantierului (s-a apelat chiar la 
concursuri), cei mai pricepuți din
tre constructorii navali de la mila 
80. mii de oameni din cele mai di

toată gama celor 82 de profesii, cite 
se pot întilni aici. Pentru că se 
aplică tehnologii de virf moderne 
și gradul .de integrare a utilajelor 
românești a ajuns, acum, la cea 
de-a 7-a platformă, de 97 la sută, 
față de 50 la sută, cit s-a înregis
trat la cea dinții platformă, adică 
la „Gloria".

Nu-i cea mai comodă soluție să 
apelezi la cabina macaralei-portal 
pentru o privire de ansamblu. Dar, 
de acolo, de sus. vezi și docul, și 
atelierele de debitare, asamblare 
și vopsitorie, și cala de montaj 
pentru nave pină la 25 000 de tone. 
De fapt, viața ! Viața celui mai 
vechi „pol" al industriei gălățene 
(dacă ne gindim că celălalt pol 
este combinatul siderurgic), viața 
așezării care cu cinci secole in 
urmă, sat de pescari fiind, își fă
cuse faimă pentru meșterii care 
confecționau bărci, care la început 

a de secol XVII devenise, și datori
tă acestei îndeletniciri, după cum 
însuși Dimitrie Cantemir scria, 
„piața cea mai vestită de pe toată 
Dunărea", care colabora la sfirșit 
de secol XVIII cu cei mai vestiți 
constructori de nave ai vremii... 
Șantierul naval Galați, care-și va 
sărbători în 1993 centenarul (deci 
au mai rămas doar cinci ani !), 
dar care întinerește cu fiecare nou 
— îndrăzneț — modern, obiectiv. 
Așa cum s-a întimplat cu 28 de 
ani în urmă, cînd s-a lansat prima . 
navă maritimă românească, sau in 
1976 — anul primei platforme de 
foraj marin, sau, acum, cind „eve
nimentul" zilei este cea de-a 7-a 
platformă. „Saturn". Trepidanta 
de care vorbeam nu înseamnă nu
mai necontenita mișcare a maca
ralelor. a mașinilor, a oamenilor, 
ci permanenta preocupare pentru 
nou. fără de care nu s-ar fi 
ajuns, nicicum, la atingerea teh
nologiilor de virf. Aici se lu
crează continuu șapte zile din șapte 
și navele cresc sub ochii oameni
lor. Viața oamenilor este și viața 
șantierului, cu marile sau aparent 
neînsemnatele probleme, cu izbin- 
zile. cu piedicile care există, că 
dacă nu ar fi recunoscute, adevărul 
ăr deveni palid. Cu evenimentele 
de fiecare zi la care semnează 
zeci de speciafiști, sute de meș
teri. mii de oameni... Cu eveni
mentul dimineții de mijloc de apri
lie. zi văratică, zi însorită, în care 
toți cireșii erau in floare, ziua in 
care comanda nr. 755 (cit de pro
zaic sună I), anume nlatforma de 
foraj marin nr. 7, „Saturn", a In
trat in etapa finală (le pregătire. 
Un pas înaintea plecării la mare 1

— Plecarea este un mare spec
tacol 1

— De pe acum visați la ea, tova
rășe director ? De fapt, platforma 
este sau nu o navă ?

— E navă pentru că plutește...

Nu e navă pentru că nu are motor 
de înaintare. Și, avind vreo 8 000 
de tone, e nevoie cam de cinci re
morchere. Ca un cortegiu sărbăto
resc care pornește de aici, de lingă 
poarta docului, de lingă ultimul 
dintre cheiurile șantierului. Sună 
sirenele, vapoarele o salută, ii u- 
rează „Vint la pupa" și ea inain- 
tează încet, încet...

Ne străduim să ținem pasul In
ginerului Mindru Traian. Are, par
că, mersul omului de la munte 
care știe exact pe ce piatră să 
calce și totul este atit de măsurat 
incit nu există surprize, ezitări? 
Recunoaște singur că „aleargă 
încet" 30 de kilometri pe zi, dind 
roată șantierului, dar, după 27 de 
ani (și, calculăm tnoi, aceasta în
seamnă că lucrează aici de la 
virsta de 20 de ani — încă nu s-a 
obișnuit cu coboritul și suitul trep
telor în vapoare. „Orice lansare 
este un spectacol. Dar plecarea 
platformei, in special, este de mare 
frumusețe" — murmură,, ca pentru 
el, tinărul director al șantierului. 
Ne explică,' traversind cheiul, cum 
e cu noua secție construcții-corp 
de la cala Dunăre (cel mai tinăr 
„șantier" al șantierului), cu noile 
ateliere de armare pentru docuri 
uscate. Etapa finală este întotdeau
na cea care dă cele mai multe 
emoții : probe, pregătiri, cuvintul 
Registrului naval român, al benefi
ciarului.

Dimineață de aprilie, 13 apri
lie 1988. Heliportul platformei 
este insorit. La fel turla înaltă de 
146 de metri, care stă străjuită de 
cele patru chimporturi. Față de 
toată forfota șantierului, aici e li
niște, deși trei „radiști" — elec
tricieni de la secția IV montaj ra
dio (Stanciu Ștefan, Dingă Ion, 
Bălan Dumitru) montează instala
ția celor 16 posturi radio pentru 
comdnzi interne, deși in cabine se 
fac ultimele retușuri. „Pentru pri
ma oară folosim un tablou de co
mandă românesc — povestește 
scurt, rapid. Stanciu Ștefan. Am 
făcut probele la stand și totul este 
în regulă. în două zile rezolvăm 
și instalația de televiziune cu 
circuit închis. în special noi. elec
tricienii, simțim tensiunea acestei 
zile care înseamnă demararea ulti
mei etape din construcția platfor- 

. mei".
Ultima etapă, ultimele pregă

tiri. Se verifică și postul de ma
nevră, și cele cinci grupuri elec
trogene din sala mașinilor, și pa
noul de distribuție a energiei... 
Trepidanta șantierului s-a conver
tit la platforma nr. 7, „Saturn", in 
tensiune, în emoții. Macaraua-gi- 
gant este departe. Pe pupitrul de 
comandă am zărit intr-un vas o 
creangă de cireș. Startul troliulul 
se apropie. (Smaranda Oțeanu. Dan 
Plăeșu).

i
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MARELE MITING AL PRIETENIEI ROMĂNO-MONGOLE
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

JAMBlN BATMUNH
Stimate tovarășe Jambin Batmunh, 
Dragi tovarăși și prieteni,De la tribuna acestei mari adunări populare consacrate prieteniei româno- mongole, vă transmit, din partea poporului român, a partidului și statului nostru, din partea mea și a tovarășei mele, dumneavoastră, stimate tovarășe Jambin Batmunh, tuturor oamenilor muncii din Ulan Bator, poporului mongol un călduros salut revoluționar și cele mai bune urări. (Aplauze puternice).Aș dori să vă mulțumesc pentru salutul ce ni l-ați adresat și aprecierile la adresa muncii poporului român. Exprim, de asemenea, mulțumiri pentru primirea călduroasă, pentru sentimentele prietenești cu care am fost întîmpinați și salutați de populația capitalei dumneavoastră. în același timp, doresc să mulțumesc pentru telegramele și scrisorile de felicitare pe care le-am primit din partea unor colective de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, a organizațiilor de masă și obștești din Mongolia. La rîndul meu, doresc să transmit încă o dată locuitorilor capitalei dumneavoastră, tuturor colectivelor de oameni ai muncii cele mai calde urări de noi și noi succese în întreaga lor activitate. (Aplauze puternice).Toate aceste manifestări constituie o expresie a bunelor relații dintre poporul român și poporul mongol, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Popular Revoluționar Mongol, a dorinței comune de a dezvolta și mai mult colaborarea rodnică, în interesul țărilor și popoarelor noastre, al cauzei socialismului, păcii și înțelegerii în întreaga lume.în timpul vizitei, al convorbirilor purtate cu tovarășul Jambîn Batmunh, cu ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat a Republicii Populare Mongole ne-am Informat reciproc asupra activității pe care partidele și popoarele noastre o desfășoară în construcția socialistă și am făcut un schimb larg de păreri cu privire la situația in- ternațională.Totodată, am convenit să depunem, în continuare, noi eforturi pentru a lărgi i cooperarea româno-mongolă. Sînt încredințat că vizita, convorbirile și înțelegerile la care am ajuns vor contribui la ridicarea pe o treaptă superioară a colaborării și conlucrării dintre țările, partidele și popoarele noastre, la înaintarea lor neabătută pe calea construcției socialiste, a bunăstării și fericirii.Doresc să subliniez cu multă satisfacție că, pe baza tratatului de prietenie și colaborare dintre țările noastre, relațiile româno-mongole se dezvoltă continuu în toate domeniile de activitate.

Dragi tovarăși și prieteni,în timpul vizitei am fost informați asupra realizărilor și preocupărilor poporului mongol prieten, care acționează pentru transpunerea în viață a obiectivelor Congresului al XIX-lea al Partidului Popular Revoluționar Mongol. Ne bucurăm sincer de realizările pe care le obțineți, pentru care vă adresăm cele mai calde felicitări și vă urăm, din toată inima, noi și tot mai mari succese în construcția socialistă, în ridicarea continuă a nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii, al întregului popor mongol! (Vii aplauze).Poporul român acționează în prezent pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, corespunzător hotărîrilor Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului. Aceasta va asigura trecerea României, pînă la sfîrșitul acestui deceniu, în rîndul țărilor cu un nivel mediu de dezvoltare.Am asigurat dezvoltarea continuă a proprietății socialiste, de stat și cooperatiste. conducerea întregii societăți pe baza planului național unic. Punem un accent deosebit pe creșterea intensivă a economiei naționale și gospodărirea cu maximă eficiență a tuturor resurselor materiale și umane, pe înfăptuirea noii revoluții tehnico-științifice, a noii revoluții agrare. Am alocat în permanență circa 30 la sută din venitul național pentru dezvoltarea economico-socială, ceea ce a dus la crearea unei puternice baze materiale, la dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, la creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului. Acordăm o atenție deosebită dezvoltării puternice a științei, învățămîntului și culturii, formării omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului.în întreaga noastră activitate am pornit și pornim de la faptul că făurim socialismul cu poporul și pentru popor, că nu se poate concepe edificarea noii orîn- duiri fără dezvoltarea și perfecționarea continuă a democrației muncitorești-revoluționare. în decursul ultimilor 20 de ani am creat și perfecționat un larg sistem al democrației socialiste, în cadrul căruia oamenii muncii, — în calitate de proprietari, producători și beneficiari — întregul popor participă la conducerea vieții economico-sociale, la înfăptuirea programelor de dezvoltare a țării. încă din anii '70 am introdus un nou mecanism economico-financiar, bazat pe principiile autoconducerii muncitorești și autogestiunii, care asigură creșterea răspunderii tuturor unităților, a oamenilor muncii în realizarea programelor stabilite, sporirea eficienței și rentabilității economice.Am acționat și acționăm pentru întărirea rolului de conducător politic al partidului în întreaga societate, centru vital al națiunii noastre socialiste, considerând aceasta ca o condiție esențială, o legitate a dezvoltării și perfecționării noii orînduiri sociale.
Stimați tovarăși,Noi apreciem că realizările obținute de fiecare țară socialistă reprezintă o contribuție de mare însemnătate la cauza generală a socialismului, la creșterea forței și prestigiului său în lume. Partidul Comunist Român pornește de la faptul că socialismul se construiește în con

diții diferite de la o țară la alta, că nu există și nu poate exista un model unic în construcția socialismului, că fiecare partid, fiecare popor trebuie să-și aleagă în mod liber și independent calea dezvoltării sale, a făuririi societății socialiste și comuniste, aplicînd creator legitățile generale și principiile socialismului științific la realitățile din propria tară.în acest spirit, considerăm că prin înfăptuirile poporului român și poporului mongol pe calea edificării noii orînduiri, prin relațiile trainice de prietenie și colaborare statornicite între partidele și popoarele noastre. România și Mongolia își aduc o contribuție activă la triumful cauzei socialismului, al păcii și progresului în întreaga lume. (Aplauze puternice).
Stimați tovarăși,

i' Actuala situație internațională se men- ‘ ține gravă și complexă ca urmare a continuării cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, a existenței și chiar amplificării unor conflicte militare în diferite zone ale lumii, a politicii de forță și de amenințare cu forța, de amestec în treburile interne ale altor state.De asemenea, are loc adîncirea decalajelor dintre țările bogate și cele sărace, se accentuează politica monetar-finan- ciară .inechitabilă, măsurile protecționis- te. se manifestă noi forme de dominație colonialistă și neocolonialistă.Existența armelor nucleare, a altor arme de distrugere în masă, contradicțiile de ordin politic, economic și militar impun cu tărie necesitatea unei schimbări radicale a modului de gîndire și acțiune în viața internațională, o abordare nouă, constructivă a problemelor lumii contemporane.Semnarea Acordului între Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii privind eliminarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune constituie un prim pas pe calea dezarmării nucleare. Se mențin însă uriașe stocuri dearme nucleare capabile să distrugă de mai multe ori întreaga omenire.Iată de ce problema fundamentală a epocii noastre o constituie trecerea la lichidarea totală a armelor nucleare, oprirea cursei înarmărilor, apărarea dreptului fundamental al oamenilor, al popoarelor la existență liberă și demnă, la viață, la pace. Trebuie ca, în continuare, să se acționeze cu hotărîre pentru realizarea de noi acorduri care să prevadă lichidarea în mai multe etape a armelor nucleare, oprirea experiențelor nucleare și a militarizării Cosmosului.în același timp se impune să se acționeze ferm pentru eliminarea armelor chimice și reducerea substanțială a celor convenționale, a efectivelor și bugetelor militare.Ca țară europeană, România acționează pentru întărirea securității și dezvoltarea largă, neîngrădită, a colaborării între statele continentului. Ne pronunțăm pentru realizarea, în cadrul reuniunii de la Viena, a unor înțelegeri corespunzătoare privind îmbunătățirea relațiilor și a colaborării dintre statele europene, adoptarea de măsuri practice de dezarmare, realizarea unei Europe unite, pentru asigurarea unei păci trainice pe continentul nostru și în întreaga lume.România acționează ferm pentru întărirea colaborării și încrederii în Balcani, pentru transformarea acestei regiuni în- tr-o zonă a bunei vecinătăți, a păcii și cooperării, fără arme nucleare și chimice, fără trupe și baze militare străine. Considerăm că un rol important în acest sens revine organizării unei întîlniri la nivel înalt a șefilor de stat și de guvern din țările balcanice.în același timp, sprijinim crearea de zone ale bunei vecinătăți, fără arme nucleare, în nordul și centrul Europei, în Asia, Africa și pe alte continente.Sprijinim pe deplin inițiativele Republicii Populare Mongole în direcția realizării în Asia și Pacific a unei zone a bunei vecinătăți și colaborării. Realizarea unei asemenea zone și în această parte a lumii are o mare însemnătate nu numai pentru țările din Asia și Pacific, dar și pentru pacea întregii lumi.Considerăm că este necesar să fie sporite eforturile pentru rezolvarea pe cale politică, prin tratative, a tuturor conflictelor și problemelor litigioase din Orientul Mijlociu, din Asia de sud-est, din Africa și din alte regiuni ale lumii.Situația economică gravă care afectează toate popoarele, dar mai cu seamă

țările în curs de dezvoltare, impune soluționarea globală a problemelor subdezvoltării, îndeosebi a datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, bazate pe echitate, pe egalitate și avantaj reciproc.România militează pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme în viața internațională, pentru participarea în condiții de deplină egalitate a tuturor statelor, fără deosebire de mărime sau orînduire socială, îndeosebi a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare și nealiniate, la soluționarea democratică a problemelor de care depinde asigurarea păcii și progresului popoarelor.
Stimați tovarăși,Țara noastră acționează pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările socia- ? liste, pentru întărirea solidarității și colaborării multilaterale a acestora ca o necesitate pentru construcția cu succes a socialismului în fiecare țară, pentru participarea activă la soluționarea gravelor probleme ale epocii contemporane, pentru triumful păcii în lume.Acționăm pentru lărgirea relațiilor cu țările în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, în Interesul păcii și colaborării internaționale.La baza relațiilor sale internaționale, România așază neabătut principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, dreptul fiecărui popor de a-și alege calea dezvoltării pe care o dorește, fără nici un amestec din afară.Partidul Comunist Român acordă o mare însemnătate dezvoltării continue a relațiilor de colaborare și solidaritate cu partidele comuniste și muncitorești, pe baza principiilor egalității, autonomiei și dreptului fiecăruia de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategică și tactică, potrivit condițiilor concrete din fiecare țară.Totodată, dezvoltăm larg colaborarea cu partidele socialiste, social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu forțele progresiste, democratice de pretutindeni în lupta pentru pace, securitate și progres social.Avem ferma convingere că, acționînd unite, forțele progresiste și realiste, popoarele de pe toate continentele pot schimba actuala situație internațională gravă, pot asigura triumful rațiunii, libertatea și independența fiecărui popor, pot impune dezarmarea și pacea in lume, realizarea unei lumi mai drepte și mai bune. (Aplauze).
Dragi tovarăși și prieteni,Exprimînd deplina satisfacție pentru convorbirile pe care le-am avut cu tovarășul Jambîn Batmunh, cu alți tovarăși din conducerea partidului și statului, pentru înțelegerile la care am ajuns cu Republica Populară Mongolă, doresc să vă asigur că Partidul Comunist Român, guvernul și poporul român vor acționa cu toată hotărîrea în vederea dezvoltării tot mai puternice a relațiilor de colaborare multilaterală, a construcției socialiste în țările noastre, a ridicării continue a nivelului de trai material și spiritual al popoarelor. (Aplauze).încă o dată, vă adresez, de la acest miting al prieteniei, dumneavoastră, comuniștilor, întregului popor mongol urările noastre de noi și tot mai mari succese în construcția socialismului, în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIX-lea al Partidului Popular Revoluționar Mongol. (Aplauze puternice).Trăiască prietenia și colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Popular Revoluționar Mongol, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă, dintre popoarele noastre ! (Aplauze).Să se întărească și să se dezvolte continuu colaborarea țărilor noastre socialiste ! (Aplauze).Să se dezvolte unitatea de acțiune a partidelor comuniste și muncitorești, a țărilor noastre socialiste ! (Aplauze).Să se dezvolte unitatea de acțiune a partidelor comuniste și muncitorești cu celelalte partide — socialiste, social-democrate. cu toate forțele democratice, progresiste, cu forțele antiimperialiste de pretutindeni, cu toate popoarele lumii 1 (Aplauze).Să triumfe cauza socialismului, progresului și păcii în întreaga lume ! (Aplauze puternice, prelungite).

Stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Dragi prieteni români,
Tovarăși,La invitația Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, a Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, efectuează vizita oficială de prietenie în țara noastră. Acesta este un important eveniment în relațiile dintre partidele, țările și popoarele noastre. (Aplauze).De Ia tribuna acestui miting al prieteniei mongolo-române doresc să adresez stimaților oaspeți — tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducător remarcabil al României, socialiste, personalitate de seamă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, și tovarășilor români prezenți aici, și, prin intermediul dumneavoastră, Partidului Comunist Român, întregului popor român — un cald și sincer salut, împreună cu cele mai bune urări. (Aplauze).Convorbirile și discuțiile purtate în aceste zile cu înalții oaspeți din România s-au desfășurat cu rezultate bune, într-o atmosferă caldă și prietenească. Doresc să subliniez că aceste convorbiri și discuții au reafirmat hotărîrea fermă a celor două părți de a consolida și cimenta necontenit și în viitor prietenia frățească și colaborarea dintre ■ Partidul Popular Revoluționar Mongol și Partidul Comunist Român, dintre popoarele mongol și român.Oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu viu interes activitatea popoarelor țărilor socialiste frățești, inclusiv cea a poporului din - Republica Socialistă România, se bucură de realizările și cuceririle lor.Lichidînd, într-o perioadă istoricește scurtă, după victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, din 1944, răminerile în urmă din punct de vedere economic, România s-a transformat într-o țară in- dustrial-agrară modernă.în prezent, poporul român, construind energic societatea socialistă, transpune în viață, în bune condiții, obiectivele de ■dezvoltare dinamică a tuturor ramurilor economiei naționale. Se dezvoltă în ritmuri înalte în Republica Socialistă România industriile energetică, metalurgică, construcțiilor de mașini, chimică și petrochimică. Agricultura României cunoaște un curs mereu ascendent pe baze socialiste. Doresc să menționez cu satisfacție că, în anii construcției socialiste, datorită eforturilor depuse de harnica clasă muncitoare a României, perseverentei activități a avangardei ei combatante — Partidul Comunist Român —, poporul român a dobîndit succese remarcabile în opera de făurire a noii vieți în patria sa, transformînd-o într-o țară socialistă cu o economie dezvoltată și o cultură înfloritoare.Din toată inima urez comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din România noi și mari împliniri în opera de înfăptuire a obiectivelor strategice de dezvoltare continuă a țării, trasate de cel de-al XlII-lea Congres al Partidului Comunist Român, a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului. (Aplauze).Oamenii muncii din țara noastră, acționînd cu entuziasm și perseverență pentru traducerea în viață a sarcinilor- cheie ale politicii social-economice elaborate de Congresul al XIX-lea al Partidului Popular Revoluționar Mongol, obțin rezultate importante. Se înfăptuiesc, în general în bune condiții, sarcinile celui de-al VIII-lea plan cincinal de creștere continuă a producției sociale pe baza ridicării eficienței în producție și a calității produselor.în cei doi ani care au trecut din actualul cincinal s-a înregistrat o creștere de 9,9 la sută a venitului-național, de 13 la sută a producției globale, industriale, iar producția agricolă totală a sporit cu 14 la sută în comparație cu indicatorul mediu pe cincinalul anterior. Se realizează în întregime acțiunile propuse de ridicare a nivelului de trai al populației.Se întreprind cu rezultate bune primii pași de transpunere în practică a măsurilor îndreptate spre introducerea noului sistem al mecanismului economic, privind planificarea, consolidarea autogestiunii, extinderea autonomiei unităților industriale și economice, perfecționarea structurii de conducere a economiei naționale, apropierea conducerii de producție.întreaga activitate a partidului este consacrată intensificării inițiativelor creatoare ale celor ce muncesc prin dezvoltarea autoconducerii colectivelor de muncă și ridicarea rolului factorului uman drept principala forță hotărîtoare a progresului social-economic, pentru participarea lor activă la conducerea societății. Atenția tuturor cadrelor se concentrează asupra combaterii birocratismului, a asimilării noului stil de muncă.O garanție de nădejde pentru ducerea la bun sfîrșit a obiectivelor trasate de partid o constituie înalta atitudine politică activă a comuniștilor și tuturor oamenilor muncii, animați de acțiunile menite să dezvolte și să consolideze pe mai departe democrația socialistă și informarea largă a oamenilor muncii, care reprezintă mijloacele esențiale de înfăptuire cu consecvență a transformărilor din economie.Relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul Popular Revoluționar Mongol și Partidul Comunist Român, dintre popoarele mongol și român se extind și se consolidează necontenit pe baza principiilor marxism-leninismului, internaționalismului socialist, contribuind la realizarea obiectivelor de construire și perfecționare a societății socialiste în țările noastre, la catfza generală de dezvoltare și întărire a colaborării țărilor socialiste.

Se dezvoltă cu succes între țările noastre schimburile comerciale și colaborarea economică pe baza avantajului reciproc. Se lărgesc schimburile pe tărîmul cultural și științific. Republica Socialistă România acordă asistență tehnico-eco- nomică, aducînd importante contribuții la dezvoltarea economiei și culturii țării noastre, la pregătirea cadrelor de specialitate, specialiștii români participînd nemijlocit la construcția noastră socialistă, într-un cuvînt, colaborarea mongolo-ro- mână se dezvoltă și se extinde, conținutul și formele ei se îmbogățesc.Doresc ca, în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, al guvernului și poporului Republicii Populare Mongole, să exprim din nou Partidului Comunist Român, poporului frate român sinceră recunoștință pentru concursul dat cauzei construcției noastre socialiste.Partidul nostru, Guvernul Republicii Populare Mongole se pronunță pentru extinderea și dezvoltarea pe mai departe a legăturilor cu Partidul Comunist Român și Republica Socialistă România pe linie de partid, de stat și obștească, în toate domeniile — economic, comercial, științific și cultural. în acest sens, potențialul țărilor noastre oferă largi posibilități și sîntem încredințați că și prietenii noștri români sînt de aceeași părere.
Tovarăși,Popoarele țărilor noastre, care de peste 40 de ani merg umăr la umăr pe calea edificării noii vieți în țările lor, împreună cu prietenii lor, se află în primele rînduri ale luptei forțelor realiste, militează pentru o viață în pace, pentru înlăturarea definitivă a pericolului de război.Este mai necesar ca niciodată să se abordeze în mod obiectiv și responsabil problemele vitale ale relațiilor internaționale de pe pozițiile noii gîndiri politice, să se facă pași concreți și constructivi pe calea creării unui sistem de securitate generală, a limitării și reducerii armamentelor nucleare. Omenirea întreagă salută cu căldură și sprijină primii pași efectuați în această direcție în urma tratativelor sovieto-americane.Ședința de la Sofia a miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia a demonstrat din nou că acestea depun eforturi susținute pentru progresul procesului de dezarmare în Europa și în lume, pentru salvgardarea lumii de arma nucleară. în documentele de la Sofia se adresează propuneri constructive, realizabile, îndreptate spre colaborarea în domeniul dezarmării și consolidării securității. Traducerea în viață a acestor propuneri ar aduce contribuții substanțiale la pre- întîmpinarea pericolului unui război termonuclear, la însănătoșirea generală a relațiilor internaționale.Republica Socialistă România are un aport de valoare la afirmarea cauzei păcii și securității în Europa și în lumea întreagă, la dezvoltarea colaborării și promovarea dialogului între țările balcanice.întîlnirea de la Belgrad a miniștrilor afacerilor externe ai celor șase țări din Peninsula Balcanică reprezintă o acțiune de o semnificație importantă pentru ameliorarea climatului general-euro- pean. Doresc să subliniez și în acest cadru sprijinul deplin al guvernului nostru față de propunerile înaintate de către Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria cu privire la transformarea Balcanilor într-o zonă liberă de arme nucleare și chimice, față de propunerile și inițiativele celorlalte țări socialiste frățești menite să asigure pacea și securitatea în Europa.Progresele în procesul destinderii și dezarmării în Europa exercită o influentă pozitivă pentru ameliorarea situației din regiunea Asiei și Oceanului Pacific. Există pe deplin temeiul să se afirme că aspirațiile de a trăi în pace, fără război, unesc țările asiatice, indiferent de deosebirile de orînduire socială, de nivelul dezvoltării economice, de religie și obiceiuri, cu toată existenta contradicțiilor și divergențelor generate de istorie. Se afirmă din ce în ce mai mult necesitatea ca țările din Asia să promoveze o amplă colaborare și să-și unească eforturile pentru a atinge acest ideal.Un fundament trainic pentru abordarea amplă în spiritul noii gîndiri politice a problemelor păcii și securității 

din vasta regiune a Asiei și Pacificului l-au pus noile inițiative și propuneri realiste formulate de către tovarășul M. S. Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., atît în cuvîntarea rostită la Vladivostok, în 1986, cît și ulterior, cu privire la întărirea încrederii pe continentul asiatic și soluționarea pe cale pașnică, prin mijloace politice, a tuturor problemelor litigioase existente aici. Republica Populară Mongolă sprijină pe deplin aceste inițiative și propuneri.Țara noastră sprijină în mod eonJ stant eforturile celorlalte țări din Asia menite să ducă la destindere, la stabilirea relațiilor de bună vecinătate, la pre- întîmpinarea pericolului unui război nuclear. în ultimul timp, partidele politice, parlamentele, diferite organizații obștești intensifică mișcarea antimilita- ristă, promovînd activ lupta împotriva renașterii militarismului și a cursei înarmărilor. ),]ț, Țara noastră năzuiește neabătut să-șf aducă, pe măsura puterilor, contribuția ■,> sa la cauza asigurării păcii și securității, în regiunea Asiei și Oceanului Pacific? Ne străduim să promovăm activ propu-1 nerea noastră privind crearea unui mecanism de nefolosire a forței în relațiile dintre țările acestei regiuni, în strînsă concordanță cu propunerile și inițiativele constructive ale celorlalte state.Republica Populară Mongolă se pronunță pentru dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate și a colaborării cu toate statele asiatice, pe baza principiilor universal recunoscute de respectare reciprocă a independentei și suveranității, de neamestec în treburile interne, A- ceasta a fost și rămîne una dintre principalele linii de nestrămutat ale activității politice externe a tării noastre.Promovînd ferm această poziție, ReJ publica Populară Mongolă sprijină în mod consecvent tot ce este pozitiv în situația politică a regiunii. Republica Populară Mongolă salută încheierea cu rezultate bune a tratativelor de la Geneva, unde toate părțile participante la negocieri au căzut de acord asupra înțelegerilor de reglementare prin mijloace politice a crizei create în jurul Afganistanului.Obiectivul prioritar al politicii externe a Republicii Populare Mongole va fl și în viitor întărirea și dezvoltarea pe mai departe a prieteniei frățești și colaborării multilaterale cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste. Ea se pronunță cu hotărîre fermă pentru lărgirea contactelor reciproce cu celelalte țări prietene, își aduce contribuția la lupta generală pentru pace între popoare, împotriva pericolului de război.în lupta pentru pace, democrație și progres social cresc rolul și contribuția țărilor în curs de dezvoltare, o semnificație politică tot mai mare o are în lume mișcarea de nealiniere, care exercită o influență tot mai puternică.Republica Populară Mongolă este neabătut solidară cu lupta popoarelor din America Centrală. America Latină și Asia de sud-est pentru înfăptuirea drep-, tului lor la libertate și independență.
Dragi tovarăși,Vizita în țara noastră a tovarășului . Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, va a- duce neîndoielnic o nouă contribuție importantă la dezvoltarea și consolidarea pe mai departe a relațiilor de prietenie frățească și a colaborării strînse dintre Partidul Popular Revoluționar Mongol și Partidul Comunist Român, dintre Republica Populară Mongolă și Republica Socialistă România.Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Guvernul Republicii Populare Mongole și întregul popor mongol vă adresează din inimă dumneavoastră, dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu, precum și Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Guvernului Republicii Socialiste România și poporului prieten român, urarea de mari succese în viitor, în nobila misiune de înflorire a Republicii Socialiste România. (Aplauze).Trăiască prietenia frățească a popoarelor din Republica Populară Mongolă și Republica Socialistă România 1 (Aplauze).Trăiască pacea în lumea întreagă I (Aplauze prelungite).
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în condițijle create de plojle șj vremea rece din ultima decadă

TIMPUL BUN DE MUNCĂ ȘI-L FAC Șl OAMENII!

Puțin, foarte puțin s-a putut tn- 
sămința in loulă decada trecută, 
in condițiile in care, puține, foarte 
puține au fost si orele bune de 
lucru in cimp. Ploile căzute 
numai in perioada 14—18 apri
lie au atins in tinete zone valori 
cuprinse intre 45 și 60 litri pe 
metru pătrat, adică cu mult peste 
media multianualâ a acestei luni. 
Datorită acestor precipitații, dar 
mai ales a celor căzute pe tot 
parcursul primăverii, s-a ajuns ca 
in momentul de față rezerva de apă 
din sol accesibilă plantelor dc cul
tură să atingă valori cuprinse intre 
1 400 și 2 000 mc la hectar, fiind 
dintre cele mai ridicate din ultimii 
ani. Chiar dacă mai plouă 
pe alocuri, vremea este totuși 
in curs de ameliorare. De fapt, in- 
cepind Încă de simbăta trecută, in 
mai multe județe din vestul țării 
s-au putut relua lucrările in cimp, 
in multe unități reușindu-se să se 
atingă ritmuri maxime la insă- 
mințări.

Mai sînt de insămințat aproa
pe două milioane de hectare. 
Este o suprafață mărie. dar 
agricultura noastră dispune de ase
menea forțe, materiale și umane 
incit, in condițiile in care vremea 
se va imbunătăți, printr-o organi
zare temeinică a muncii, prin în
tronarea unui spirit de ordine și 
disciplină in fiecare unitate, toate 
lucrările pot fi încheiate intr-o pe
rioadă foarte scurtă. Judecind lu
crurile prin prisma acestei cerințe 
absolut obligatorii de îndeplinit. 
perioada in care ne aflăm are o im
portanță decisivă pentru executarea

RĂSADURILE DE LEGUME-PREGĂTITE PENTRU
• Măsurile de protejare împotriva intemperiilor - aplicate 

prompt în sere și solarii
• Apa care băltește în grădini - evacuată fără întîrziere, prin 

toate mijloacele
• Pentru grăbirea plantărilor - mobilizate forje mal mari 

decît în mod obișnuit

BUZĂU
Sîmbătă și duminică, la Asocia

ția legumicolă din Buzău, șase e- 
ciiipe de muncitori au lucrat din 
zopi și pmă noaptea tirziu kt înlătu
rarea zăpezii de pe solarii, la reface
rea spațiilor afectate și la evacuarea 
apei, Cu satisfacția datoriei împli
nite, inginerii Aurel Stroe, directo
rul asociației, și Nicolae Scarlat. șe
ful fermei nr. 1. ne-au arătat toma
tele și ardeii din solarii. Frumoase, 
bine dezvoltate. Plantele au fost fe
rite de această ultimă răbufnire a 
iernii, iar prin buna Întreținere ce 
li se asigură acum promiț recolte 
bogate. Marți dimineață, Ia fermele 
de la Beilic. Dimbroca. Vernești și 
Costești se lucra de zor cu moto- 
pompele, cu sapele și gălețile la 
evacuarea apei de pe terenurile deja 
pregătite pentru plantarea tomatelor 
ți ardeiului. In alte ferme ale aso
ciației, respectiv, pe cele 11 hectare 

w

volumului mare de lucrări din 
această campanie. Este o perioada 
in care realizările la insămmțări in 
unitățile și in județele unde vremea 
este frumoasă trebuie să depășeas
că cu mult vitezele zilnice reali
zate de-a lungul acestei campanii 
de primăvară. Este necesar ca in 
toate județele și in toate unitățile 
agricole sa se ia măsuri energice 
pentru folosirea cu eficiență maxi
mă a fiecărei ore bune de semănat, 
iar acolo unde condițiile nu permit 
încă desfășurarea lucrărilor in cimp 
trebuie întreprinse măsuri energice 
pentru participarea tuturor locui
torilor de la sate la evacuarea ape
lor de pe semănături și ogoare. Cu 
atit mai mult este nevoie să se ac
ționeze în acest sens cu cit. pe mă
sură ce pămîntul se zvintă, se im
pune să se treacă imediat, cu toa
te forțele, la semănat.

Suit necesare acțiuni hotărite 
din partea organizațiilor de partid 
de la sate, din partea consiliilor 
populare, a conducerilor de imitați 
pentru organizarea muncii jn două 
schimburi la pregătirea terenului și 
folosirea fiecărei ore bune de lucru, 
a întregii zi-luminâ la semănat, 
pentru mobilizarea la munca cimpu- 
lui a tuturor locuitorilor satelor, a 
tuturor forțelor din agricultură. Nici 
un efort.nu poate fi socotit prea 
mare acum cind insămințările tre
buie grăbite prin toate mijloacele, 
acum cind pe întinse zone trebuie 
să se acționeze eu toate forțele pen
tru înlăturarea greutăților provoca
te de ploile abundente si de vre
mea deosebit de rece din ultimele 
zile.

de solarii pentru produs răsaduri, 
o dată cu efectuarea tratamentelor 
fitoșănitare se face câlirea celor 
peste 36 milioane fire răsaduri de 
ardei, tomate și vinete, care urmea
ză a fi plantate in cimp. în ritm 
susținut se desfășoară și recoltarea 
verdețurilor, pină in momentul de 
față fiind livrate pe piață și la sec
țiile de industrializare peste 60 tone 
de spanac. 15 tone salată și 14 tone 
ceapă.

Inginerul Gheorghe Petcu,’ direc
torul întreprinderii de producere și 
industrializare a legumelor și fructe
lor Rimnicu Sărat, ne spune : 
„Am Încheiat plantarea celor 20 
hectare de căpșuni cu o săptămi- 
nă înainte de căderea acestei ultime 
zăpezi și nu am înregistrat nici un 
fel de pierderi. Prin măsurile de 
excepție pe care le-am luat, am 
reușit să salvăm și cele peste 4 mi
lioane fire de răsaduri de tomate, 
ardei și vinete ți. după modul în care 
se prezintă plantele in speciei, avem

BIHOR

Toți la datorie!
Începînd de duminică, o dată cu 

ameliorarea vremii. însămințările au 
înregistrat ritmurile cele mai inalte 
din actuala campanie pe ogoarele bi- 
horene. Pînă marți seara, sămința 
a fost pusă sub brazdă pe «0 la 
sută din suprafața stabilită. Po
rumbul. cultu’ră care deține peste 
70 000 hectare, a fost insămințat pe 
aproape 40 000 hectare. Vitezele de 
lucru in creștere sînt deopotrivă 
rodul bunei organizări a muncii in 
cimp. a folosirii judicioase a forțe
lor mecanice prin organizarea de 
schimburi prelungite. întrajutorare 
intre unități și concentrarea mijloa
celor pe suprafețele ce întrunesc 
condiții optime de lucru.

După zilele însorite de duminică 
Si luni, intenționam să începem 
raidul nostru in zona colinară a 
Bihorului, unde vitezele de lucru 
erau sub media județului. Numai că. 
încă dinainte de ivirea zorilor, 
marți și-au făcut apariția „aici, din 
nou. ploile mărunte. însoțite de urt 
vint tăios. In schimb, la ses. con
dițiile au fost dintre cele mai favo
rabile desfășurării pe un front larg 
a lucrărilor. Cum se acționează deci 
in această zonă ?

Am surprins secvențe in consilii
le agroindustriale Sălard. Săcueni și 
Valea lui Mihai. Efortul intens, grija 
deosebită pentru respectarea norme
lor agrotehnice sînt evidente de la 
primul popas la C'.A.P. Biharia. Se 
acționa in mai multe puncte de 
lucru la semănatul porumbului, 
sfeclei de zahăr și florii-soarelui. 
Oprim la capătul unei parcele unde 
se lucra la semănat. ..Pămîntul este 
afinat și mărunțit ca pentru gră
dină. după cum vedeți și dumnea
voastră" — zice inginerul Octavian 
Blaj, șeful fermei nr. 2. Anul tre
cut. unitatea a obținut doar 21 000 
kg sfeclă de zahăr la hectar. Și a- 
ceasta pentru că nu s-a semănat in
tr-un agrofond corespunzător. Astfel, 
răsărirea a fost neuniformă, nu s-a 
realizat densitatea și a mai fost 
și seceta cu vintul. pierzindu-se o 
bună parte din producție. Cum se 
lucrează acum ? Întîi de toate, se
mănătura se face intr-un teren mult 
mai bine fertilizat, dublîndu-se su
prafața pe care s-au administrat în
grășăminte organice, grija pentru den
sitate merge pină acolo incit la fie
care capăt al solei, dacă e cazul 
și la mijlocul ei. mecanizatorii 
opresc semănătoarea, curăță pati
nele. verifică modul cum distribuie 
sămința in fiecare secție. Ingine- 
rul-șef al cooperativei. Szentpaly Ga- 
vril. exercită un supracontrol per
manent în fiecare solă, la fiecare 
punct de lucru. Practic, din cele 490 
hectare prevăzute pentru porumb, 
sămința a fost Incorporată, pină 
marți seara, pe 420 hectare. ...Cu ..un- 
ritm de 16 hectare pe semănătoa
re. vom încheia semănatul porumbu
lui in două-trei zile" — adăuga loan 
Albert, președintele cooperativei. ,

Zăbovim și in unitatea vecină, 
C.A.P. Tămășeu. care în anul tre
cut. în condiții similare de fertili
tate a solului, a obtinut producții cu 
30—40 la sută mai mici, atit la

ARAD

în condiții deosebite, 

măsuri deosebite
Timp de două zile, in județul Arad 

s-au semănat mai bine de 20 000 
hectare. Este o suprafață apreciabilă, 
dacă avem in vedere că nu s-a 
putut lucra in toate unitățile 
din județ. .Dar. așa cum s-a procedat 
tot timpul in această campanie de 
primăvară, sub îndrumarea organe
lor și organizațiilor de partid, a or
ganelor de specialitate, lucrătorii 
ogoarelor acționează cu promptitu
dine. imediat ce condițiile agrome- 
teorologice permit acest lucru. Iar 
dacă intr-o cooperativă agricolă nu 
se poate semăna sau pregăti terenul, 
forțele mecanice sini dirijate sp.e 
unitățile Învecinate. O asemenea si
tuație am întîlnit in' consiliul agro
industrial Cermei. La C.A.P. Șepreuș, 
de exemplu, lucrau luni la pregăti
rea terenului și la semănat peste 80 
de tractoare. Rezultatul : pină în 
seara zilei respective s-a semănat 
porumb pe circa 200 hectare si s-a 

garanția că vom obține din nou 62 
tone tomate la hectar. în două-trei 
zile vom elimina și surplusul de apă 
de pe terenurile din zona Voietin și, 
o dată cu creșterea temperaturii so
lului, se va trece la plantarea toma
telor. ardeiului și vinetelor pe cele 
155 hectare planificate".

Atit in zona Rimnicului Sărat, cit 
ți in alte bazine legumicole am vă
zut in cimp frumoase culturi de 
ceapă și usturoi la care urmează să 
se aplice prima prașilă. (Stelian Chi- 
per, corespondentul „Scinteii").

DOLJ
Pină duminică seara, un număr 

de 15 unități agricole, printre care 
cooperativele agricole Desa, Ca
lafat. Bariera Vilcii. Ghidici, Rast, 
Poiana Mare. Dobridor și Ciuperce- 
nii Vechi, au încheiat insămințările 
de primăvară. In majoritatea zonelor 
județului umiditatea în sol este ac
centuată și vremea este închisă — 

sfecla de zahăr, cit ți la porumb, 
comparativ cu C.A.P. Biharia. Si
tuație care a fost aprofundat anali
zată nu numai la nivelul cooperati
vei. ci și al comitetului comunal de 
partid, aflăm de la primarul comu
nei Biharia. Szilagyi Stefan, pre- 

»zent la fata locului. Ceea ce e mai 
important este faptul că măsurile 
stabilite prind aoum viață în cimp. 
Aproape că s-au triplat suprafețele 
pe care ș-au aplicat gunoi de grajd 
și amendamente. In plus, maximă 
griiă pentru respectarea punct cu 
punct a tehnologiilor. „Sintem con- 
știenti că. prin recoltele realizate pe 
terenurile noastre, fiecare va dovedi 
capacitatea lui tehnică și organiza
torică" — menționa Nagy Karol, 
noul președinte al cooperativei. A- 
firmație care tine morțiș s-o pro
beze cu faptele de muncă, fapte 
demne de toată lauda.

Ne-am îndreptat spre C.A.P. Sirbi. 
Nu mai puțin de 7 semănători 
lucrau la porumb. Pămîntul mărun- 
țit era parcă greblat. Inginerul Liviu 
Filimon și inginerul Gheorghe Rus, 
președintele cooperativei, controlea
ză pe mai multe rînduri adincimea 
la care sămința a fost pusă sub 
brazdă, distanta dintre boabe. Repe
tă operația și pe alte rinduri din 
mijlocul tarlalei. Se fac Înmulțiri. 
Densitatea este bună, apreciază ei. 
Mergind in urma semănătorii, in
ginerul Filimon observă deodată că 
boabele de porumb nu mai sînt în
corporate corespunzător, parte dintre 
ele răminînd afară. Oprește semă
nătoarea. ..Azvirle răzuitorul". con
stată dintr-o privire mecanizatorul, 
remediind pe loc defecțiunea. Do
vadă că acum cimpul este mai mult 
ca orieînd oglindă fidelă a muncii 
agronomului și mecanizatorului.

Unde se simte prezența specialis
tului se lucrează bine. Bună organi
zare și rezultate pe măsură și la 
C.A.P. Diosig. unde lucrările au in
trat în faza finală. Mașinile merg 
ceas. „Campania din această primă- 

. vară este o adevărată școală pentru 
multi dintre noi. Ne-am convins ce 
înseamnă organizarea riguroasă a 
muncii, ce contribuții au tractoarele 
si mașinile bine reparate", afirma 
Vasile Anca, președintele cooperati
vei. Lucru confirmat prin fapte si 
la Roșiori. Săcueni. Tarcea. Valea 
lui Mihai. Mai adăugăm doar că pre
tutindeni se urmărește ca fiecare 
metru de pămînt să fie însă- 
mințat. De altfel, cultivarea in
tegrală a pămintului este o altă 
măsură stabilită de comitetul ju
dețean de partid în vederea 
obținerii unor recolte cit mai mari.

Se poate spune că' lucrătorii ogoa
relor din majoritatea unităților biho- 
rene prețuiesc timpul și muncesc 
fără răgaz. Ritmul de lucru a crescut 
considerabil, dar viteză zilnică tre
buie mult sporită, mai ales in zona 
colinară. pretutindeni unde terenul 
permite, astfel incit insămințările să 
fie încheiate in cel mai scurt timp. 
(Ioan Laza, corespondentul „Scin
teii").

creat un front de lucru substanțial 
pentru a doua zi. Cu 40 de trac
toare se lucra și la C.A.P. Apateu, 
din același consiliu, in vederea în
cheierii grabnice a semănatului pe 
suprafețele care permiteau efectua
rea lucrărilor respective.

Problemelor dificile create de 
timpul neprielnic, oamenii le-au 
răspuns cu măsuri operative, 
menite să asigure o cit mai bună 
organizare a muncii. „Avind în 
vedere că timpul este înaintat, pre
cizează inginerul Cornel Bomemisa. 
președintele C.A.P. „Timpuri noi" 
din Pecica. am organizat activitatea 
corespunzător condițiilor speciale in 
care lucrăm. Astfel, pe lingă folosi
rea la maximum a capacităților me
canice in cursul zilei, am recurs și 
la utilizarea a opt tractoare cu 
discuri pentru pregătirea terenului 
pe timp de noapte. Așa am reușit 
să încheiem semănatul sfeclei de 

ceea ce nu a permis încă reluarea 
insămințărilor. singurul sector unde 
se acționează pe un front larg fiind 
legumicultura. Aici se lucrează cu 
răspundere și forțe sporite, in primul 
rind la protejarea răsadurilor de e- 
fectele negative ale intemperiilor.

— Avem asigurată o rezervă de 
circa 40 milioane fire de răsaduri de 
tomate, ardei și vinete, a ținut să ne 
precizeze tovarășul Ion Anton, di
rectorul Trustului județean al hor
ticulturii. în fiecare unitate cultiva
toare de legume sint constituite e- 
chipe speciale de cooperatori care, 
împreună cu specialiștii de la sta
țiunile de cercetări din județ, de la 
instituțiile agricole județene, acțio
nează energic, din zori in noapte, 
pentru refacerea spațiilor cu răsad
nițe și completarea golurilor. Cadre
le de conducere din unitățile culti
vatoare de legume urmăresc ceas de 
ceas starea solului și acolo unde 
se creează condițiile necesare — 
chiar pe porțiuni reduse de teren — 
se trece operativ la muncă. Un e- 
xemplu : pe terenurile cu textură 
mai ușoară ale cooperativelor agri
cole din Piscu Vechi și Ghidici s-a 
reluat munca in cimp. „în zona ni
sipoasă, dacă plouă nouă zile, pă- 
mintul se zvintă in două zile, afir
ma Nicolae Florescu. inginer-șef al 
C.A.P. Piscu Vechi. Iată de ce noi 
nu părăsim terenul. Luni a plouat, 
iar azi după amiază (marți — n.r.) 
am trecut, ce-i drept pe suprafețe 
mici, la pregătirea terenului în ve
derea însămînțării tomatelor pe cele

Wti

In județul Galați se acționează energic în vederea asigurării unei producții 
sporite de cortofi. In fotografie : aspect de muncă de la C.A.P. Scinteiești 
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zahăr, al cînepii și să semănăm cu 
porumb o suprafață apreciabilă. 
Cu ajutorul agregatelor complexe 
executăm simultan erbicidatul. fer
tilizatul și pregătirea terenului în- 
cercind să ciștigăm timp, dar să și 
evităm tasarea terenului și risipa 
de motorină".

Care sint perspectivele pentru 
zilele următoare ’! Ne răspunde to
varășul loan Pașca, director adjunct 
al direcției agricole : „Dacă timpul 
ne va permite să lucrăm, trebuie să 
atingem la semănat o viteză zilnica 
de circa 16 000 hectare. Dispunem de 
peste 20 000 de hectare teren pregătit 
și lucrăm in continuare, 24 de oic 
din 21. pentru ca semănătorile să 
dispună de frontul de lucru necesar.

MEHEDINȚI

Cu grija

pentru
în 60 rte unități agricole din zona 

de cimpie s-a încheiat semănatul 
porumbului. Comitetul județean de 
partid a întreprins măsuri operative 
pentru ca forțele mecanice disponi
bile să fie mutate operativ și con
centrate' pe suprafețele de teren ce 
au mai rămas de insămințat în zo
nele de centru și nord ale județului. 
In cursul zilelor de duminică și luni 
au căzut precipitații intense, ceea ce 
a făcut ca pe mari porțiuni să apară 
excesul de umiditate. Și in aceste 
condiții, printr-o bună organizare a 
muncii și exercitarea unui control 
permanent al stării terenului se pot 
folosi cu randament sporit „feres
trele" de timp favorabil. De acest 
lucru ne-am convins in mai multe 
zone din județ.

înainte de ivirea zorilor ne depla
săm in unitățile de pe raza consi
liului agroindustrial Prunișor. In ju
rul orei 6 sintem pe o solă a coo
perativei agricole din Peri. încă din 
seara precedentă,. inginerul-șef al 
unității. Octavian Constantinescu, a 
stabilit că pe această porțiune — de 
46 hectare — se poate lucra in ziua 
respectivă. Tractoarele și semănăto
rile au fost aduse in cursul nopții 
la marginea solei. în jurul orei 5 di
mineața s-a transportat in cimp. cu 
atelajele, și sămința necesară. Se 
pregătește patul germinativ. Dar lu
crul este mai anevoios. Viteza de 
înaintare a semănătorilor se reglea
ză — cum este și firesc —. in func
ție de starea terenului. „Chiar și in 
aceste condiții mai grele de lucru — 
ne spune inginerul-șef al unității — 
reușim să realizăm pină la 10 hec
tare pe semănătoare. Aceasta pentru 
că începem munca o dată cu ivirea 
zorilor și nu oprim lucrul decit 
atunci cind se lasă întunericul. Din 
cele 750 hectare repartizate culturii
porumbului, 600 hectare au și primit 
săunința".

La o distanță nu prea mare, Intîl- 
nim două formații — una de trac-

PLANTARE!
30 hectare planificate. Așa cum se 
vede, lucrăm cu utilajele grupate : 
patru discuri, două combinatoare, 
două mașini de fertilizat pentru a 
realiza ritmurile stabilite". Și m u- 
nitățile cultivatoare din Bratovoiești, 
Teasc, Bistreț și in alte unități cu 
terenuri mai ușoare se urmărește 
oră de oră starea terenului și se in
tră operativ la lucru. (Nicolae Bă- 
bălău, corespondentul „Scinteii").

OLT
în fermele legumicole — cele 

din cadrul consiliului, agroindustrial 
Rusănești, de exemplu — incepind 
de simbătă și pină luni seara, s-a 
purtat o adevărată bătălie cu vremea 
deosebit de aspră, spre a se evita 
orice fel de pagubă in sere și solarii. 
La cooperativa agricolă de producție 
Cilieni, în aceste zile numeroși 
cooperatori au acționat pentru pro
tejarea răsadurilor cu materiale 
fumigene. Acestea au fost aduse din 
timp și. imediat ce temperatura a 
început să scadă, s-a trecut la prote
jarea răsadurilor de tomate timpurii, 
ardei pentru boia și vinete. In unele 
solarii au fost introduse sobe, con
fecționate pe loc din materiale la in- 
demină. La C.A.P, Jieni din comuna 
Rusănești — unitate recunoscută 
pentru producțiile mari de legume 
pe care le realizează, in sprijinul 
membrilor cooperatori se aflau și lu
crătorii unităților economice din co
mună. De asemenea, s-a acționat 
pentru repararea solariilor afectate 

în noaptea de luni spre marți, spre 
exemplu, am pregătit aproape *3 000 
hectare pentru semănat. în cursul 
zilei, acolo undă mai avem probleme 
cu starea terenului — cum este cazul 
consiliilor agroindustriale Cermei, 
Beliu. Săvirșin, Tirnova și altele — 
mașinile sint dirijate spre parcelele 
identificate din timp, chiar dacă 
acestea se află in unități învecinate. 
Cu sprijinul organelor și organizați
ilor de partid, al consiliilor populare, 

'toate forțele mecanice și umane sint 
mobilizate să contribuie la sporirea 
vitezelor zilnice de lucru și la în
cheierea grabnică a semănatului cul
turilor de porumb și soia". (Tristan 
Mihuta. corespondentul „Scinteii").

maxima
calitate

toare și alta de semănători — in pli
nă aețiilne.' Terenul aparține coope
rativei agricole din Husnicioara. In- 
ginerul-șef al unității, Milan Da
mian. urmărește calitatea lucrării. 
Verifică adincimea la care se incor
porează sămința in sol. Tuburile se 
in fundă repede și este nevoie să fie 
mereu curățare, pentru a se asigura 
densitatea .stabilită in tehnologia 
culturii. Directorul stațiunii pentru 
mecanizarea agriculturii Prunișor. 
inginerul Dumitru Velican, sosit 
intre timp, face și el citeva verifi
cări pe solă unde s-a insămințat. 
Aprecierea ? „Intr-adevăr, se lucrea
ză mai anevoios, ritmul e mai lent 
— ne spune acesta — dar este evi
dentă la fiecare pas grija pentru ca
litate". Cum în această zi, in două 
unități din consiliu nu se poate lucra 
din cauza umidității prea mari, di
rectorul stațiunii de mecanizare a 
indicat ca cele cinci semănători e- 
xistente acolo să fie aduse in grabă 
la Peri și Husnicioara. In felul aces
ta, s-a creat posibilitatea ca in ziua 
următoare cele două cooperative 
agricole să termine insămințatul po
rumbului.

La sediul consiliului agroindustrial 
din Strehaia aflăm că toate cadrele 

T

Vremea este bună pentru plantarea legumelor

de vîntul puternic. în prezent, răsa
durile arată bine, la fel ca și la cele
lalte ferme legumicole de la Băbiciu, 
Scărișoara. Gostavățu, Stoenești, din 
consiliul -agroindustrial menționat. 
Pretutindeni se veghează, in conti
nuare, pentru protejarea răsadurilor 
și, totodată, a legumelor scoase deja 
in cimp, iar acolo unde este nevoie 
se acționează Ia eliminarea excesu
lui de apă spre a se crea front de 
lucru pentru plantări. (Mihai Grl- 
goroșcuță, corespondentul „Scinteii").

TELEORMAN
La Asociația economică de sere șl 

solarii Zimnicea s-au constituit echi
pe speciale de intervenție care au 
supravegheat ziua și noaptea spa
tiile de producere a răsadurilor. 
„Avem pregătite — ne spune direc
torul asociației, tovarășul Romulus 
Milovan — peste 50 milioane fire de 
răsaduri de tomate, vinete și ardei 
atit pentru fermele proprii, cit și pen
tru alte unități agricole beneficiare. 
Răsadurile, repicate la cuiburi nu
tritive, prezintă un stadiu bun de ve
getație și. practic, așteptăm momen
tul prielnic pentru a Începe planta
rea lor în cimp". Și trebuie arătat 
că acolo unde solul a permis s-a 
trecut deja la efectuarea lucrărilor 
de pregătire a terenului pentru to
mate și ardei. Totodată, o atenție 
deosebită se acordă îngrijirii culturi
lor Înființate atit în toamnă, cit și 
in această primăvară. Pe cele 18 hec
tare de varză timpurie s-a efectuat 
de acum prima prașilă. S-a încheiat 
prășitul manual și pe cele 10 hectare 
cultivate cu usturoi și a început 
aceeași lucrare la ceapă, plantă care 
ocupă 50 hectare. Au răsărit și se 

tehnice sînt tn cimp. E un lucru 
bun. Reținem că în numai patru din 
șapte unități agricole se lucrează. 
Adică in cooperativele agricole din 
Butoiești, Breznița de Motru, Stin- 
gățeaua și Strehaia. Sola pe care ne 
oprim este situată in pantă lină. 
Cum cei din Breznița de Motru mai. 
au de insămințat doar 54 de hecta
re. forțele au fost concentrate pe 
această porțiune. După citeva probe 
de lucru, s-a stabilit viteza de îna
intare. Inginerul-șef al unității, Ion. 
Codiță, coordonează direct lucrarea 
de semănat. Și la cooperativa agri
colă Butoiești mai sint de. însămin- 
țat cu porumb doar 135 hectare din 
cele 800 hectare prevăzute. Pentru 
această zi cooperatorii și-au propus 
să realizeze cel puțin 40 de hectare. 
Se muncește concomitent pe două 
sole, cu patru formații mai mici : 
două Ia pregătirea terenului și două 
la semănat.

La sfirșitul zilei de muncă notăm 
bilanțul activității : în unitățile din 
cele două consilii agroindustriale 
s-a pregătit patul germinativ pe 346 
hectare și au fost ’nsămințate 270 
hectare. Sînt exemple care demon
strează că. in ciuda condițiilor ane
voioase create de ploile din ultimele 
zile, acolo unde se dă dovadă de ma
ximă răspundere și se depun efor1- 
turi tot mai susținute ritmul lucră
rilor agricole poate avansa. Numai 
in felul acesta este posibil să se re
cupereze grabnic răminerea in urmă 
cauzată de capriciile vremii. (Vîrgi- 
liu Tătaru, corespondentul „Scinteii").

VILCEA

Atenție 
și la căpșun!
Dacă la însămințarea porumbului 

și a altor culturi de primăvară nu se 
poate încă acționa după ploile abun
dente din ultimele zile, in mai multe, 
cooperative agricole ale județului 
Vilcea s-a lucrat totuși la plantarea 
căpșunului.

— Terenurile — ne spune tovarășul 
loan Botu. directorul Stațiunii de 
cercetare și producție pomicolă Rim
nicu Vilcea — au fost pregătite îna
inte de căderea precipitațiilor. Si. 
pentru că nu s-a putut intra la plan
tat cu utilajele speciale, in coopera
tivele agricole Șutești. Livezi. Șușanc 
în asociațiile intercooperatiste Băbenl 
și Drăgășani, precum și în alte uni
tăți au fost mobilizați sute de mem
bri cooperatori la plantarea manua
lă. fir cu fir. a stolonllor..

Initial. în' județ, urma să se înfiin
țeze în această primăvară numai 20 
hectare plantații de căpșun. Prin .asi
gurarea unei baze materiale cores
punzătoare. in concordantă cu pre
vederile programului special aprobat 
de comitetul județean de partid, pro
gram conform căruia pină in 1990 
trebuie să se afle în cultură cel nu- 
țin 1 000 hectare, s-a stabilit ca a- 
ceastă suprafață să fie majorată Ja 
100 hectare-, in vederea înființării 
încă din acest an a primelor ferme 
specializate în această cultură. Im
portanța majoră ce s-a acordat aces
tei acțiuni este astăzi demonstrată 
de faptul că suprafața reprogramată 
a fost și ea depășită cu 14 hectare. 
Din păcate se ințîlnesc și situații 
cind cadre de conducere si specialiști 
din unele unități agricole nu acordă 
atenția cuvenită plantării căpșunului. 
Iată un singur exemplu. Stațiunea 
de cercetare și producție pomicolă a 
asigurat pentru C.A.P. Alunu 100 000 
bucăți stoloni. dar. pînă ieri. 20 apri
lie. unitatea beneficiară nu ridicase 
nici un fir. Or, trebuie să se acțio
neze imediat si cu toată răspunderea, 
mai ales dacă se are in vedere, că 
producătorul de stoloni. respectiv 
stațiunea pomicolă, mai dispune dc 
material săditor doar pentru 15 hec
tare. (Ion Stanciu. corespondentul 
„Scinteii").

dezvoltă frumos . cartofii timpurii, 
plantați pe 40 hectare, și mazărea 
cultivată pe 30 hectare, specialiștii 
urmărind permanent, starea de vege-' 
tație pentru a aplica la timp lucră
rile prevăzute în tehnologii.

Preocupări asemănătoare, activita
te susținută, plină de răspundere, 
pentru punerea unor temelii solide 
recoltelor sporite din acest an am 
întîlnit și la întreprinderea de pro
ducere a legumelor Zimnicea, cea 
mai. mare unitate de profil din ju
deț. In spațiile pentru producerea ră
sadurilor de tomate și ardei, repica— 
tul s-a încheiat la termenele stabi
lite. Datorită faptului că umezeala 
este mare și luminozitatea scăzută, 
s-a trecut la aplicarea unor trata
mente fitosanitare împotriva bolilor 
și dăunătorilor ce pot apărea In so
larii. „Niciodată nu am avut răsa
duri așa de frumoase și viguroase — 
ne spune tovarășul Alexandru Grasu, 
directorul întreprinderii. Imediat ce 
condițiile climatice ne vor permite, 
vom trece Ia plantarea in cimp in 
fermele unde avem deja terenul 
pregătit". Am reținut, de asemenea, 
că și aici s-a încheiat prima prașilă 
pe întreaga suprafață de 40 hectare 
cultivată cu varză timpurie. Se con
tinuă recoltarea șl livrarea la ceapă 
verde, salată și spanac.

într-o recentă analiză, comanda
mentul județean pentru coordonarea 
lucrărilor din agricultură a stabilit 
ca, în condițiile ameliorării vremii, 
să se treacă pe un front larg la 
plantarea în cimp, îndeosebi a răsa
durilor de tomate timpurii, ploile 
din ultima perioadă favorizind prin
derea lor in pămjntul umed. (Stau 
Ștefan, corespondentul „Scinteii").
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

ZIUA NATIONALĂ A STATULUI ISRAEL

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Socialiste România, vă 
transmit dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii cordiale salutări tovă
rășești. împreună cu dorința de a obține noi succese pe calea construcției 
socialiste in România.

Domnului CHAIM HERZOG
Președintele Statului Israel

MILOS JAKES
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a proclamării independenței Sta-” - ■ ------- -■* •- ------ •- - ---------------- *- -j ai
de colaborare

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejui întoarcerii din vizita prietenească de lucru din Republica 

Populară Bulgaria, vă adresez din nou dumneavoastră și întregului popor 
român un salut cordial.

Doresc să vă asigur că noi. tn Cehoslovacia, acționăm pentru întărirea 
relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele, popoarele și statele 
noastre, in interesul reciproc al păcii și progresului în lume.

MILOS JAKES
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Vă adresez vii mulțumiri pentru mesajul pe care ați avut marea ama

bilitate să mi-1 trimiteți cu ocazia Zilei naționale â Senegalului, mesaj mult 
apreciat de noi.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma dorința constantă de a dezvolta 
conținuu relațiile de prietenie și de cooperare ce unesc țările noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,

ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal

tului Israel, am plăcerea să vă transmit, in numele poporului român și 
meu personal, cele mai calde felicitări.

Exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta 
continuare, în interesul popoarelor român și israelian, al păcii, cooperării 
ințelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Constan
tin Dăscălescu. a trimis o telegramă 
primului-ministru al Statului Israel, 
Yitzhak Shamir, prin care, cu prile
jul celei de-a 40-a aniversări a pro-

in
Și

clamării independentei acestei țări, ii 
transmite, in numele guvernului ro
mân și al său personal, calde feli
citări și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală.

prietenească româno-vietnameză

Seminar internațional
In organizarea Uniunii Centrale a 

Cooperativelor Meșteșugărești, la 
Mamaia a avut loc seminarul inter
național cu tema ..Realizări obținute 
în organizațiile cooperației meșteșu
gărești din Republica , Socialistă 
România si posibilități de dezvolta
re. pe baze moderne, a producției de 
bunuri de larg consum".

La lucrările seminarului au parti-

organizat de UCECOM
cinat delegații ale uniunilor centrale 
ale cooperativelor meșteșugărești din 
R. P. Bulgaria. R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Chineză. R. P. Polonă. R. P. 
Ungară, U.R.S.S. și România.

Seminarul a prilejuit un util 
schimb de experiență pe problemele 
specifice organizațiilor cooperației 
meșteșugărești.

i

Bienala de pictură și sculptură 1988

La 21 aprilie se împlinesc 40 de 
ani de la proclamarea independen
ței de stat a Israelului — sărbă
toarea națională a acestei țări.

Situat în regiunea Asiei de sud- 
vest, acolo unde se întretaie dru
muri ce leagă trei continente. Is
raelul a înregistrat in perioada care 
a trecut din 1948 și pină azi o se
rie de progrese importante in dez
voltarea industriei și agriculturii, 
a altor sectoare din economie. Sint 
cunoscute, de asemenea, realizări
le din domeniile culturii, invăță- 
mîntului, asistenței medicale etc.

După cum se știe, eforturile de
puse de poporul israelian în ve
derea progresului economico-so- 
cial, ca și eforturile desfășurate 
în același sens de alte popoare 
din zonă sint însă serios afectate 
de perpetuarea 
Orientul 
stare de 
irosirea 
ciare în 
totodată 
păcii generale.
așa cum arată puternica intensifi
care a rezistenței populației pa
lestiniene. in general ultimele 
evoluții din regiune, realizarea unei 
reglementări politice globale, juste 
și trainice se înscrie ca o necesi
tate stringentă a vieții internațio
nale. care ar avea urmări pozi
tive asupra ansamblului situației 
din Orientul Mijlociu, ar înlătura 
sursele tensiunii și ar da posibili
tate atit poporului israelian. cit și 
celorlalte popoare să-și consacre 
toate energiile muncii pașnice, con
structive.

în spiritul politicii sale consec
vente de coexistență pașnică cu 
toate statele, fără deosebire de 
orinduire socială. România a stabi-

conflictului din
Mijlociu, care menține o, 
continuă tensiune, implică 
unor vaste resurse finan-; 
scopuri distructive, creind 
grave pericole la adresa 

In acest context,

lit și dezvoltat relații politice și 
economice cu Israelul, corespunză
tor intereselor reciproce, cerințelor 
generale ale ințelegerii și colaboră
rii intre popoare. între cele două 
țări au avut loc, de-a lungul ani
lor, contacte la nivel înalt și la di
ferite alte niveluri, care au prile
juit examinarea posibilităților de 
extindere a cooperării bilaterale, 
cit și reafirmarea poziției princi
piale a României cu privire la 
reglementarea justă a conflictului 
din Orientul Mijlociu.

Așa cum se știe, țara noastră se 
pronunță pentru intensificarea 
eforturilor și acțiunilor . politico
diplomatice în vederea unei solu
ționări globale, care să ducă Ia 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate in urma 
din 1967. la rezolvarea 
poporului palestinian — 
noa-șterea dreptului său 
determinare, inclusiv la 
unui stat propriu, independent — 
Ia realizarea unei păci trainice, 
menite să asigure integritatea, su
veranitatea și securitatea tuturor 
statelor din regiune. In acest sens, 
România consideră că un rol im
portant l-ar avea convocarea unei 
conferințe internaționale de pace, 
sub auspiciile O.N.U., la care să 
participe toate părțile interesate, 

• inclusiv Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei și Israelul, precum 
și membrii permanenți. ai Consiliu
lui de Securitate al O.N.U.

Fără indoială că realizarea unei 
asemenea reglementări ar permite 
poporului israelian să dezvolte ra
porturi de înțelegere și colaborare 
cu popoarele vecine, ar permite 
progresul tuturor statelor din zo
nă, înscriindu-se totodată ca un 
aport de seamă la cauza păcii 
generale;

războiului 
problemei 
prin recu- 
Ia auto- 

crearea

La sala „Dalles" din Capitală s-a 
deschis, miercuri, Bienala de pictu
ră și sculptură 1988, manifestare ex- 
pozițională organizată de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, ce 
reunește lucrări realizate in ultimii 
doi ani de artiști plastici din 
noastră, opere inspirate 
zentul României 
mărețele înfăptuiri 
Nicolae Ceaușescu".

Cele peste 350 de
reprezintă principalele direcții tema
tic» si stilistice ce caracterizează p'ic-

din 
socialiste, 

ale

tara 
pre- 
din 

„Epocii

lucrări expuse

tura și sculptura românească con
temporană. dezvoltarea artelor Dlas- 
tioe. purtătoare ale unui profund 
mesaj umanist, revoluționar. Purtînd 
semnătura artiștilor consacrati. ca si 
a celor mai tineri creatori, ele sint 
edificatoare pentru climatul profund 
stimulativ oferit artiștilor plastici de 

• marea întrecere a muncii si creației 
libere ..Cintarea României", festival 
ce asigură cadrul afirmării talente
lor autentice in opere durabile, dem
ne de prezentul nostru socialist.

t
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Telejurnal
Priorități tn economie
Democrația muncitorească, revo
luționară — concepte si realitate 
• Un cadru activ de manifestare 
a personalității umane
Sub cer senin de bace, noi aripi 
se deschid. Versuri sl clntece 
patriotice, revoluționare (color) 
Zidiri oentru istorie • Proba com
petentei (color)

îl.»
22,00

Cu spirit revoluționar, cu respon
sabilitate. pentru viitorul 
• Patriotismul — adevărul 
care zi al faptelor noastre 
Telejurnal 
închiderea programului

natrlei 
de fie- 
(colpr)

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Panoul fruntașilor pe primul trimestru al anului

Colectivele de oameni ai muncii din industrie, construcții, trans
porturi, agricultură, unități din domeniul circulației mărfurilor si pres
tărilor de servicii, antrenați in ampla întrecere socialistă, raportează in 
preajma zilei de 1 Mai importante realizări in îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe anul 1988. »

Pe baza rezultatelor obținute pe primul trimestru al anului si a 
punctajului general stabilit potrivit, indicatorilor prevăzuți in criteriile 
de organizare a întrecerii, la sfirșitul lunii martie pe primele locuri se 
situează :

, ______  silvic
Teleorman, cu 509,6

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI ÎN SUBTERAN
Locul I : întreprinderea minieră 

Paroșeni, județul Hunedoara, eu 
867.2 puncte.

Locuf II : întreprinderea minieră 
Cimpulung, județul Argeș, cu 693,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea minie
ră Sărmășag, județul Sălaj, cu 651,2 
puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE 
Locul I : întreprindere* eleetro- 

eentraie „Porțile de Fier", cu 678.4 
puncte.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Rimnicu Vilcea, cu 658,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale ..Bistrița" Piatra Neamț, 
cu 614,5 puncte.
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE 

ȘI MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE ȘI TURISME, 

RULMENȚI ȘI ORGANE DE 
ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea de meca
nică Băilești, județul Dolj, eu 341.8 
puncte.

Locul II : întreprinderea ..Auto- 
mecanica" Moreni, județul Dîmbo
vița. cu 328.3 puncte.

Locul III : întreprinderea „Sinte- 
rom" Cluj-Napoca. cu 296,2 puncte. 
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 

ȘI TEHNICA DE CALCUL, 
ECHIPAMENT

DE TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea „Steau* 
electrică" Fieni, județul Dîmbovița, 
eu 645.8 puncte.

Locul II : întreprinderea de piese 
radio și semiconductor! Băneasa — 
București, cu 484.1 puncte.

Locul III : întreprinderea ,,Co- 
nect" București, cu 303.4 puncte.

ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI 
CHIMICE ȘI PETROCHIMICE 
— SUBRAMURA RAFINĂRII 

ȘI PETROCHIMIE
Locul I : întreprinderea „Progre- 

•ui“ Ploiești, eu 491,7 puncte.
Locul II : întreprinderea rafină

ri* „Crișana" Suplacu de Barcău, 
județul Bihor, cu 485,1 puncte.

Locul III : întreprinderea rafină-

ria Dărmănești. județul Bacău, cu 
461,3 puncte.
ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII 

LEMNULUI
Locul I : întreprinderea forestie

ră de exploatare și transport Piatra 
Neamț, cu 1 312,7 puncte.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, 
cu l 085 puncte.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare si transport 
Rimnicu Vîloea. cu 1 077,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA UȘOARĂ
— BUMBAC

Locul I : întreprinderea textil* 
„11 Iunie" Cisnădie, județul Sibiu, 
eu 719,2 puncte.

Locul II : întreprinderea textilă 
Năsăud. județul Bistrița-Năsăud, 
cu 519.9 puncte.

Locul III : întreprinderea textilă 
„Crișana" Oradea, cu 509.2 puncte. 
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de trico
taje Roșiori de Vede, județul 
leorman, eu 682,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
cotaje Motru, județul Gorj. 
506 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
răpi ..Adesgo" București, cu 298.7 
puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MORĂRIT
ȘI PANIFICAȚIE

Locul I • întreprinderea de mo
rarii și panificație Dîmbovița, cu
798.7 puncte.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Teleorman.
684.8 puncte.

ÎNTREPRINDERI 
AGRICOLE DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 
ÎNGRAȘAREA PORCILOR 

Locul I : Combinatul agroindus
trial Timiș, cu 663.3 puncte.

Locul II : Combinatul pentru 
producerea și industrializarea căr
nii de porc Ialomița, cu *15,2 
puncte.
ÎN DOMENIUL SILVICULTURII 

Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Suceava, cu 526.1 puncte.

Locul II ; Inspectoratulsilvic ju
dețean Sălaj, cu 523,6 puncte.

Te
tri- 

cu
ci o-

cu

SI

Locul III: Inspectoratul 
județean 
puncte.
ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE
Locul I : Trustul antrepriză gene

rală de construcții industriale Cra
iova. cu 498,4 puncte.

Locul II : Centrala antrepriză 
generală de construcții industriale 
București, cu 434.9 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză 
generală de montaj utilaj chimic 
București, cu 399.9 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— REGIONALE 
DE CALE FERATĂ

Locul I : Regionala de cale ferată 
Iași, cu 396 puncte.

Locul II : Regionala de cale fe
rată Cluj, cu 307 puncte.

Locul III : Regionala de cale fe
rată Timișoara, cu 281.1 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO

Locul I :
transporturi
849 puncte.

Locul II :
transporturi
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Argeș, cu 742,2 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR - 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer-
• cială de stat pentru mărfuri texti- 

le-incălțăminte Arad, eu 435,9 
puncte. .

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Roșiori de Vede, 
județul Teleorman, cu 406.7 puncte.

Locul III: întreprinderea comer
cială de stat pentru mărfuri ali
mentare Brăila, cu 338,2 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : Oficiul național 

rism „Carpați" Brașov, cu 
puncte.

Locul II : Centrala de tyrism
O.N.T. Litoral, cu 367,5 puncte.

Locul III : întreprinderea de ho
teluri și restaurante Eforie-Sud, 
județul Constanta, cu 273 puncte.

ÎN COOPERAȚIA
DE PRODUCȚIE. ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea județeană 

Neamț, cu 1186,4 puncte.
Locul II : Uniunea județeană Vtl- 

cea. cu 974.1 puncte.
Locul III : Uniunea județeană 

Botoșani, cu 923 puncte.

întreprinderea 
auto Dîmbovița,

întreprinderea
auto

de 
cu

r. de
Gorj, cu 789,1

de tu-
394,*

vremea
Institutul de meteorologie si hidrolo

gie comunica timpul probabil pentru 
intervalul 21 aprilie, ora 20 — 24 apri
lie, ora 20. tn țară : Vremea va fl 
schimbătoare, iar carul temporar noros. 
Local. In Crișana, Maramureș. Transil
vania sl Moldova si. izolat, in celelalte 
regiuni, vor cădea.ploi ce vor avea si

caracter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice. Tn nordul tării si la 
munte, tn ultima zi. precipitațiile vor 
fi si sub formă de lapovltă si ninsoa
re. Vintul va prezenta unele intensifi
cări la sftrsitul intervalului tn regiunile 
estice, din sector nordic, cu 40—80 kilo
metri la oră. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între zero si 10 grade, mai 
coborlte în depresiuni. Iar tn ultima 
noapte, în nord-vestul țării, pe 
alocuri, se va produce brumă. Tempe
raturile maxime se vor situa Intre 10 
și 20 de grade, izolat mal ridicata tn

primele zile în sud. dar apoi mai 
coborîte, îndeosebi, in regiunile nordice 
și nord-estice. Dimineața, oe alocuri, 
ceață, tn București : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul variabil, mai 
mult noroș In partea a doua a inter
valului. cind condițiile vor ti favora
bile plou. Vtntul va sufla slab plnă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila Intre 5 și 8 grade,-iar cele ma
xime, între 18 și 20 de grade, în pri
mele zile. aooi. mai coborîte. Dimi
neața, ceată slabă.

SIBIU: Consfătuire pe 
probleme de informatică 

și tehnică de calcul
La începutul acestei săptămini, 

la Sibiu s-a desfășurat o consfă
tuire cu tema „Realizări ale in
formaticii și tehnicii de calcul in 
cercetare și proiectare asistată, 
conducere operativă și promovarea 
progresului tehnic in îndeplinirea 
sarcinilor de organizare și moder
nizare a producției". Organizată de 
Centrul teritorial de calcul Sibiu, 
in colaborare cu institutul central 
de profil și centre de calcul elec
tronic coordonatoare ale unor mi
nistere. cu unele centre teritoriale 
de calcul din tară, precum si. cu în
treprinderi. producătoare de echi
pamente de calcul, manifestarea se 
înscrie in seria preocupărilor tot 
mai intense pentru promovarea 
fermă, in toate domeniile de acti
vitate economică și socială, a teh
nologiilor de virf, a celor mai noi 
cuceriri ale, științei și tehnicii, tn 
această ordine de idei, consfătuirea 
continuă suita de manifestări spe
cifice organizate in județul Sibiu 
in vederea cunoașterii și generali
zării experienței pozitive dobindi- 
te. atit in județ, cit și in țară, pri
vind folosirea tot mai largă și efi
cientă a mijloacelor informaticii și 
tehnicii de caicul in activitatea de 
organizare științifică a producției 
și a muncii, de accelerare a mo
dernizării proceselor de producție. 
Prin intermediul lucrărilor prezen
tate din domeniile -informaticii și 
al echipamentelor de tehnică de 
calcul, al demonstrațiilor efectua
te si al celor două mese rotunde 
care au avut. loc („Conducerea o- 
perativă a producției cu mijloace 
ale informaticii și tehnicii de cal
cul" și „Modernizarea tehnologiilor 
de proiectare cu mijloace ale in
formaticii și tehnicii de calcul"), 
consfătuirea s-a constituit intr-un 
fertil schimb de experiență menit 
să ducă Ia nerfecționarea sistemu
lui informațional și la introducerea 
tot mai largă a modalităților de 
conducere a proceselor de produc
ție cu mijloace de prelucrare au
tomată a datelor. Demn de men
ționat este și faptul că multe din 
temele care au făcut obiectul con
sfătuirii și care privesc introdu
cerea și utilizarea pe scară largă 
in ansamblul economiei naționale 
a noilor tehnologii de calcul și in
formatice au fost abordate din per
spectiva experienței, a preocupă
rilor și eficientei economice con
crete, contribuind astfel la identi
ficarea. preluarea și generalizarea 
unor soluții și preocupări noi. ori
ginale, de certă aplicabilitate prac
tică. (Ion Onuc Nemeș).

Vizita oficială de prietenie 
Întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu in R.S. Viet
nam — a treia etapă a noului itine
rar al păcii și colaborării — s-a în
cheiat cu rezultate rodnice, salutate 
cu satisfacție de opinia publică din 
cele două țâri. Manifestările de caldă 
ospitalitate, de stimă și prețuire cu 
care înalții oaspeți au fost întimpi- 
nați pe pămintul Vietnamului. înțe
legerile la care s-a ajuns au dat 
expresie sentimentelor de prietenie 
și respect reciproc dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, dorinței 
comune de a dezvolta și aprofunda 
conlucrarea multilaterală româno- 
vietnameză.

Actuala vizită duce mai departe 
tradiția bunelor raporturi dintre 
România și Vietnam. Așa cum este 
cunoscut, poporul român a urmărit 
cu simpatie lupta poporului vietna
mez pentru înlăturarea dominației 
coloniale și a salutat cu profundă 
satisfacție proclamarea, in 1945, a 
R.D. Vietnam. La scurtă vreme după 
acest eveniment, România a stabi
lit cu R.D. Vietnam , relații diplo
matice. Poporul român a fost alături 
de poporul'vietnamez în anii grei ai 
agresiunii imperialiste, acordindu-i 
un sprijin multilateral — material, 
politic, diplomatic — in vederea do- 
bîndirii libertății și realizării unî- 
tății naționale, tn noua etapă a isto
rici poporului vietnamez, inaugurată 
prin eliberarea deplină a țării și 
proclamarea. în 1976. a Republicii 
Socialiste Vietnam, s-au creat pre
mise pentru ca relațiile româno-viet- 
nameze să se dezvolte în continuare, 
întîlnirile șt convorbirile la nivel 
inalt. documentele încheiate, înțele
gerile la care s-a ajuns cu aceste 
prilejuri exprimind hotărirea de a 
se acționa pentru, extinderea legătu
rilor reciproce, pe baza principiilor 
socialismului, ale egalității în drep
turi. respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești.

In cadrul actualei vizite, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. a avut con
vorbiri oficiale cu tovarășii Nguyen 
Van Linh, secretar general al C.C. 
al P.C. din Vietnaîn, și Vo Chi Cong, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Vietnam, președintele Con
siliului de Stat al R.S. Vietnam — 
convorbiri desfășurate în spiritul 
respectului și ințelegerii reciproce, 
al prieteniei ce caracterizează rela
țiile româno-vietnameze. Prilejuind 
o informare reciprocă in legă
tură cu activitatea celor două 
partide, a popoarelor român și 
vietnamez privind construcția so
cialismului in țările 
logul la 
evidență satisfacția reciprocă pentru 
întărirea continuă a relațiilor dintre 
cele două partide și țări, precum șl 
voința comună de a conferi noi di
mensiuni conlucrării româno-viet
nameze. tn acest sens, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a declarat : 
„Noua vizită pe care o facem in 
Republica Socialistă Vietnam consti
tuie o expresie a relațiilor de prie
tenie dintre partidele și popoarele 
noastre. In cadrul convorbirilor pe 
care le-am purtat am ajuns la con-

noastre, dia-
nivel înalt a pus in

cluzia că există largi posibilități de 
a dezvolta colaborarea și cooperarea 
reciproc avantajoasă in domeniile 
economic, tebnico-științific, cultural 
și in alte sectoare de interes comun".

La rindul său. tovarășul NGUYEN 
VAN LINH a relevat: „între cele 
două partide, țări și popoare s-au 
statornicit de multă vreme relații 
trainice de prietenie. Sint convins că 
această nouă vizită, ce exprimă prie
tenia dintre cele două popoare, do
rința noastră comună de a dezvolta 
aceste raporturi. va reprezenta» o 
nouă pagină in cronica relațiilor 
româno-vietnameze. Fără indoială, 
convorbirile pe care le vom avea se 
vor încheia cu rezultate foarte bune".

Așa cum se arată în Comunicatul 
comun, convorbirile au reliefat în
semnătatea deosebită a relațiilor 
economice pentru dezvoltarea ansam
blului raporturilor dintre cele două 
țări. In acest sens, vor fi depuse in 
continuare eforturi in vederea creș
terii schimburilor comerciale, dezvol
tării cooperării.în industrie, agricul
tură, transporturi. în vederea valori
ficării mai bune a posibilităților de 
colaborare. Totodată, s-a pus în evi
dentă importanța intensificării con
tactelor pe linie de partid și de stat, 
între organizațiile de masă șl 
obștești, în domeniile cultural și ști
ințific, in vederea mai bunei cu
noașteri reciproce a valorilor mate
riale și spirituale ale celor dbuă 
popoare.

Schimbul de păreri cu privire la 
problemele vieții internaționale, re- 
liefînd unele mutații pozitive inter
venite în ultimul timp, a dat expre
sie. in același timp, îngrijorării celor 
două țări față de persistența feno
menelor de încordare și a pericole
lor pentru pacea lumii, punind în 
evidență că problema fundamentală 
e epocii noastre o constituie oprirea 
cursei Înarmărilor, trecerea hotăniă 
la dezarmare. în primul rind la 
dezarmare nucleară. In această ordi
ne de preocupări, apreciind ca un 
eveniment de deosebită însemnătate 
încheierea Tratatului sovieto-ameri- 
can privind lichidarea rachetelor cu 
rază medie și mai scurtă de acțiune, 
cele două țări au reliefat necesita
tea de a nu se precupeți eforturile 
pentru realizarea de noi acorduri de 
dezarmare. în vederea reducerii la 
jumătate a armelor strategice nu
cleare. opririi și 
riențelor cu arma 
zării Cosmosului, 
tuturor armelor 
masă. In același 
așa cum s-a arătat în cursul convor
birilor. elaborarea, în cadrul O.N.U., 
a unui program complex de dezar
mare. care să 
drastică a 
efectivelor

Saluți nd 
tre țările 
transformării acestei regiuni intr-o 
zonă a păcii si bunei vecinătăți, fără 
arme nucleare si chimice. România 
și Vietnamul s-au pronunțat pentru 
organizarea unei reuniuni la nivel 
inalt a șefilor de state si de gu
verne din țările balcanice sl au re
liefat importanta asigurării unui cli
mat de pace si stabilitate in Asia 
de sud-eșt. instaurării unor rapor
turi de bună vecinătate intre țări
le Peninsulei Indochina si statele 
membre ale A.S.E.A.N.. creării unei

interzicerii expe- 
atomică. miiitari- 
pentru lichidarea 
de distrugere în 
timp, se impune,

prevadă reducerea 
armelor convenționale, a 
Si cheltuielilor militare, 

dezvoltarea colaborării ln- 
din Balcani. în vederea

zone fără arme nucleare în Asia și 
Pacific.

Cu putere s-a subliniat tn cadrul 
dialogului necesitatea 
liticii de forță și de 
forța din relațiile 
încetării conflictelor 
exclusiv pe cale politică, prin tra
tative a tuturor problemelor liti
gioase dintre state. în acest context, 
convorbirile au pus in evidență con
cluzia comună privind necesitatea 
soluționării problemei kampuchiene 
pe cale politică, pe baza reconcilie
rii naționale, a retragerii trupelor 
vietnameze și respectării intereselor 
poporului kampuchian. pentru edifi
carea unui stat kampuchian pașnic, 
independent, neutru și nealiniat, ceea 

. ce ar constitui o importantă contri
buție la întărirea păcii în Asia 
sud-est.

Pe aceeași linie de preocupări 
fost subliniată necesitatea de a 
depune eforturi in vederea norma
lizării relațiilor dintre R.S. Vietnam 
și R.P. Chineză si soluționării pro
blemelor existente Intre cele două 
țări pe calea negocierilor si a nefo- 
losirii' forței. De asemenea. Româ
nia si Vietnamul și-au exprimat spri
jinul și solidaritatea fata de ini
țiativele și propunerile R.P.D. Co
reene in vederea reunificării paș
nice si independente a țării, trans
formării Peninsulei Coreene într-o 
zonă a păcii, liberă de arme 
eleare.

Analizind situația gravă din 
nomia mondială, t. o v a r ă 
Nicolae Ceaușescu și Nguyen 
Linh s-au pronunțat pentru organi
zarea unei conferințe mondiale, in 
cadrul O.N.U.. cu participarea atit 
a țărilor dezvoltate, cit și a celor 
in curs de dezvoltare, pentru a se 
elabora soluții corespunzătoare, in
clusiv in problema datoriilor exter
ne ale țărilor sărace, potrivit cerin
țelor lichidării subdezvoltării și fău
ririi noii ordini economice interna
ționale.

în cadrul convorbirilor. P.C.R. șl 
P.C. Vietnamez au reliefat hotărirea 
lor de a milita pentru întărirea co
laborării și solidarității partidelor co
muniste si muncitorești, pentru un 
dialog activ intre acestea pe teme
lia principiilor egalității, indepen
dentei și respectării dreptului fie
cărui partid de a-si elabora strate
gia si tactica revoluționară Dotrivit 
condițiilor concrete in care îsi des
fășoară activitatea. De asemenea, a 
fost exprimată voința celor două 
partide de a conlucra activ, si în 
viitor, cu toate partidele comuniste 
și’muncitorești, cu mișcările de eli
berare națională, cu forțele antiim- 
perialiste. înaintate de pretutindeni, 
cu toți factorii care se pronunță 
pentru progres social și pace, pentru 
o lume mai bună și mal dreaptă.

Aprobind cu deplină satisfacție re
zultatele rodnice ale vizitei oficiale 
de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. in R.S. 
Vietnam, opinia publică din țara 
noastră este convinsă că relațiile 
tradiționale de prietenie și colabo
rare româno-vietnameze . vor cu
noaște o nouă dezvoltare, ne cele mat 
diferite Planuri, in interesul ambe
lor nopoare. al cauzei socialismului, 
păcii și înțelegerii internaționale.

eliminării po- 
amenintare cu 
internaționale, 
și soluționării

a

de

a
se

nu>
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ACTUALITATEA SPORTIVĂ
LUPTE LIBERE. La Campionatele 

europene de lupte libere, desfășurate 
la Manchester, românul Romică 
Rașovan s-a numărat printre laurea- 
ții întrecerii. cucerind medalia de 
argint la categoria 48 kg. Nicu Hîncu 
(52 kg) și Claudiu Tămăduianu (74 
kg) s-au clasat pe locul cinci la 
categoriile respective. In ordinea 
celor zece categorii (de la 48 kg la 
130 kg) victoria a revenit următori
lor sportivi : V. Gogolev (U.R.S.S.), 
V. Iordanov (Bulgaria), S. Belogla
zov. S. Sarkizian. A. Fadzaev. A. 
Varaev, I. Vorobiev, M. Kadarțev, 
L. Kabelov și A. Kadarțev (toți 
U.R.S.S.).

FOTBAL. • Aseară s-au disputat 
meciurile retur din semifinalele ..Cu
pei campionilor europeni" la fotbal. 
La Lisabona, Benfica — Steaua 
București 2—0 (2—0), iar la Eindho
ven (Olanda), echipa locală P.S.V. a 
terminat la egalitate (0—0) meciul 
cu Real Madrid, tn finala competi
ției s-au calificat 
(la București: 0—0) 
ven (grație golului 
sare ; la Madrid a
s-a

Benfica Lisabona 
și P.S.V. Eindho- 
înscris tn 

fost 1—1).
desfășurat la Pitești 

dintre echipele F.C. Argeș și 
Salonic 
canică la fotbal".

depla- 
• Ieri 
meciul 
PAOK

contind pentru „Cupa balr 
Partida s-a în

cheiat cu scorul de 4—2 (3—0) în fa
voarea piteștenilor • La Katowice. în 
meci pentru preliminariile campiona- 

. tului european de fotbal rezervat echi
pelor de juniori, selecționata Poloniei

« Întrecut cu scorul de 2—0 (0—0) 
formația Danemarcei

SCRIMA. Competiția internaționa
lă de scrimă pentru juniori „Cupa 
Prietenia", desfășurată în sala spor
turilor din Iași, s-a încheiat cu pro
bele pe echipe la sabie și spadă. In 
concursul de sabie locul intii a fost 
ocupat de formația Ungariei, urma
tă de U.R.S.S., România și Polonia. 
La spadă, pe primul loc s-a situat, de 
asemenea, selecționata Ungariei, ur
mată de R.D. Germană. U.R.S.S. și 
Cuba.

ȘAH. După 14 runde, tn turneul 
internațional de șah de la Bruxelles 
conduce fostul campion mondial 
Anatoli Karpov, cu 9 puncte, urmat 
de Salov — 8.5 puncte, Beliavski — 
8 puncte (1), Andersson — 8 puncte, 
Nunn — 7.5 puncte. Liubojevici — 
7 puncte etc. In runda a 14-zr. Liubo
jevici l-a învins pe Portisch, Winants 
a ciștigat Ia Sax. Nogueiras la Niko- 
lici. iar partidele Tal — Speelman, 
Beliavski — Sokolov, Andersson — 
Sei rawan și Salov — Korcinoi s-au 
încheiat remiză.

GIMNASTICA. In perioada 28—30 
aprilie, la Beijing se va desfășura 
un mare concurs internațional de 
gimnastică. Au fost invitați peste 60 
de sportivi și sportive din 15 țări, 
intre care România. Australia, 
S.U.A.. Canada. Cuba, R.D. Germană, 
Anglia, Japonia.

ATLETISM. Cu prilejul concursu
lui atletic de primăvară, desfășurat 
la Krasnodar, sovieticul Nikolai Li-

Administrația de stat Loto-Pronosport informează:
Iubitorii sistemelor de 

obișnuit ca succesiunea 
și a evenimentelor marcante con
semnate de calendarele sportive sau 
cele specifice acțiunilor Loto- 
Pronosport să fie însoțite de o largă 
și variată suită de trageri și con
cursuri menite să aducă numeroase 
și importante satisfacții participan
telor. Pe această linie se înscrie 
și TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO A PRIMĂVERII, programată 
să aibă loc duminică. 24 aprilie 
1988. Cele 66 de numere extrase.

joc s-au 
sezoanelor

cuprinse în 7 extrageri grupate 
cite două sau cite trei, cu posibi
litatea de a se ciștiga și cu 3 nu
mere din 24 și. respectiv. 18 extra
se. deschid frumoase perspective 
către variata și bogata gamă de 
ciștiguri. din rindul cărora nu lip
sesc autoturismele și excursiile 
peste hotare. De reținut că biletele 
in valoare de 25 de lei 
la toate extragerile, și că 
limită pentru a miza pe 
favorite este simbătă. 23

senko a ciștigat proba de aruncare a 
ciocanului cu rezultatul de 80.20 m, 
cea mai bună performanță mondială 
a sezonului.

BOX. La Paris, tn meci pentru 
titlul de campion european de box 
Ia categoria mijlocie, pugilistul fran
cez Christophe Tiozzo l-a învins la 
puncte pe compatriotul său Pietre 
Jolly.

MOTOCICLISM. • Campionațul 
mondial de motocros la clasa 125 cmc 
a programat, în localitatea olandeză 
Mill, un concurs in care victoria a 
revenit olandezului Dave Strijbos 
(„Cagiva"). In clasamentul general 
continuă să conducă francezul Jean 
Michel Boyle (109 puncte), urmat de 
Strijbos (107 puncte) • Concursul 
international de motociclism pe zgură 
(dirt-track) de la , Doini Dubnik 
(Bulgaria) a fost ciștigat de sovie
ticul Kuznețov. cu un total de 15 
puncte. Fe locul doi s-a clasat concu
rentul bulgar Evtimov — 14 puncte.

HOCHEI. Turneul final al „Cupei 
campionilor europeni" la hochei pe 
gheață (ediția 1987—1988) se va des
fășura între 14 și 16 octombrie in 
orașul elvețian Davos. La întrecere 
vor participa echipele Ț.S.K.A. Mos
cova. TESLA Pardubice (Cehoslova
cia). Liiga Tampere (Finlanda) și 
I.F. Bjorkloven (Suedia).

BASCHET. In cadrul turneului In
ternațional feminin de baschet ce se 
desfășoară in orașul cubanez Santa 
Clara, selecționata Cubei a întrecut 
cu scorul de 95—74 (56—39) echipa 
Braziliei.

TENIS. In primul tur al turneului 
internațional de tenis de la Monte 
Carlo, cehoslovacul Marian Vajda a 
furnizat o surpriză eliminindu-1 cu 
6—3, 5—7. 6—1 pe campionul vest- 
german Boris Becker, cotat printre 
favoriții concursului.

LA

teatre
• Teatrul National (14 7171. Sala 
mare) : A douăsprezecea noapte — 
18 : (sală Amfiteatru) : Contrabasul
— 18 ; (sala Atelier) : Pe la ceasul 
cinci spre seară — 18 : (sala Studio 
99) : Monumente de arhitectură de pe 
Valea Loire (prezintă Cristian Vetes- 
cu) — 17.30
• Filarmonic* ..George Enescu" 
(15 68 75. sala Studio) : Recital de 
vioară Cristina-Laura Constantiuescu. 
La plan : Doina Miron — 17.30 : (Ate
neul Român) : Concert simfonic. 
Dirijor : petre Sbârcea. Solist : Ion 
Voicu — 19
• Onera Română (îs 18 57) : carmen
— 18
• Teatru! de operetă (13 83 48) : 
Logodnicul din lună — 18
• Teatrul ..Luefa Sturdza Bulandra'

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 48) : 
Neinsemnații — 18 : (sala Grădina 
Icoanei. 11 95 44) : Dimineață pierdută 
- 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 03) 
Noapte bună, mamă — 19.30
• Teatrul de comedie (16 64 S0) : 
Stintul Mitică Blajinu — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru) : Scapino — 18 : (sala Stu
dio) : Idioata — 18.30
• Teatrul Glulești . ._
14 72 34) ; Iarna clnd au murit can
gurii — 18
• Teatrul satirlc-muzicM „C. Tă- 
nase" (sala Savoy. 15 58 78) : Temi», 
tempo și... ceai 1 — 18 : (sala Victoria. 
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 19
• Ansamblul artistic „Ransodia 
română" (13 13 00) : Ctntă, eiocîrlie 
— 18
• Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55) : 
Tiavfd Conperfield — 9 : De la Stan șl 
Bran la Mupnets — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala

(sala Majestic.

participă 
termenul 
numerele 
aprilie.

Roșie
18.30;

Po-

Victoria) : Aventuri eu Scufița 
— 10 : Steaua lui Arlecchino — 
(sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : 
veste despre marionetă — 10
• Circul Bucurșști (10 41 95) : „Stelele 
circului din Moscova" — 19

cinema
• 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 48 75) — 9: II: 13; 15; 
17: 19
• Extemporal la dlrigenție : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15: 17: 19
• lacob : COTROCENI (49 48 48) 
15: 18
• Program special pentru copii 
tineret : DOINA (18 35 39) — 9; 11: 13; 
15: 17: 19

si

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA PRONOEXPRE3 

DIN 20 APRILIE 1988
Extragerea 1 : 23 11 36 28 35 5.
Extragerea a Il-a : 19 6 33 3 43 42.
Fond total de ciștiguri: 705 504 lei, 

din care 52 166 lei report la cate
goria I.

• Uimitoarele aventuri ale muscbe-
' - - f); H;

■ 9: 11: 13: 15. 
9; 11: 13

Nu e ușor cu bărbații : LUMINA 
17: 19
Ztmbet de soare : PACEA (71 30 85) 
9: 11: 13; 15: 17: 19
Lanțul de aur : VICTORIA

13: 15: 17: 19

tarilor : FAVORIT (57 31 70) 
13, LUMINA (14 74 16)
FLAMURA (85 77 12) ■
•

•
(16 28 79) — 9; II;
• Fiecare vinâtor vrea să știe : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11: 13: 15; 
17: 19
• Călărețul fără cap : BUZESTT 
(M 43 38) - 15: 17: 19
• Orele 11 : DACIA (50 35 94)
11: 13: 15: 17: 19
• Lumini
VIITORUL
• Pustiul :
17: 19
• Egreta de fildeș : ARTA (21 31 88) 
— 9:11: 13

de-a lungul fluviului î
(10 67 40) — 15: 17: 19
POPULAR (33 ÎS 17) — 15:

9:



Demersuri în vederea interzicerii 
armelor chimice

CONVORBIRI IA NIVEL INAET BULGARO-CEHOSEOVACE
Semnarea unui Proqtam pe termen lung de colaborare 

economică și tehnico-șliințiiică

NAȚIUNILE UNITE

BONN 20 (Agerpres). — Amba
sadorii R.S. Cehoslovace si R.D. Ger
mane la Bonn au înmînat reprezen
tantului Guvernului R.F. Germania 
însărcinat cu problemele dezarmării 
si controlului armamentelor propu
nerea guvernelor R.S.C. si R.D.G. de 
a începe cu Guvernul R.F.G. nego
cieri privind eliberarea teritoriilor 
țărilor respective de arma chimică 
sau neadmiterea amplasării de ase
menea arme pe teritoriile lor — 
transmite agenția C.T.K. Cehoslova
cia si R.D. Germană consideră a- 
ceastă inițiativă drept o propunere 
concretă în vederea depășirii greu
tăților pe care le întimpină elabo
rarea Convenției generale privind in
terzicerea armelor chimice, preci
zează agenția.

GENEVA 20 (Agerpres). — In ca
drul lucrărilor Conferinței pentru - 
dezarmare de la Geneva, mai mulți 
vorbitori s-au pronunțat pentru a-

In locul ,,descurajării nucleare", 
„securitatea comună"

Perfidul Social-Democrat din R.F.G. se pronunțâ pentru 
continuarea procesului de dezarmare

BONN 20 (Agerpres). — Partidul 
Social-Democrat din R.F. Germania, 
principala formațiune de opoziție din 
această tară, s-a pronunțat în fa
voarea continuării procesului dezar
mării. Îndeosebi prin lichidarea ar
melor nucleare cu rază scurtă de 
acțiune. Intr-un document cu pri
vire la planul de dezvoltare al Bun- 
deswehrului, adoptat de fracțiunea 
P.S.D. in Bundestagul vest-german,

în Camera Reprezentanților a Congresului S U.A

Adoptarea unei rezoluții de sprijinire 
a Tratatului sovieto - american

privind eliminarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Camera Reprezentanților a Con
gresului S.U.A. a adoptat, marți — 
cu 393 de voturi favorabile și 7 îm
potrivă — o rezoluție care exprimă 
sprijinul față de Tratatul sovieto- 
american privind eliminarea rache
telor cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune și încurajează Senatul să 
ratifice documentul fără Amenda

CIT UN MILION DE... HIROSHIME
•

Semnificative date cu privire la uriașele arsenale militare 
.acumulate în lume și la necesitatea distrugerii lor

1 NAȚIUNILE UNITE 20 (Ager-
■ preș). — In broșura „Armamentele

Si dezarmarea. întrebări si răspun
suri", publicată de Departamentul 

' pentru problemele dezarmării al 
i O.N.U., se arată, intre altele, că, 
1 potrivit estimărilor, in prezent in 
= întreaga lume există peste 50 000 
I de focoase nucleare, a căror putere 
J explozivă totală este echivalentă cu 
? un milion de bombq atomice de ti
ll pul celei care a distrus Hiroshima

■ la 6 august 1945, care a avut o mag- 
I nitudine de 13 kilotone (o kilotonă 
! este egală cu 1 000 tone de trinitro- 
ț toluen). In lucrare se menționează 
| cd la acest arsenal nuclear uriaș se

adaugă alte tipuri de arme de nimi
cire în masă, intre care qele chi
mice, bacteriologice, biologice si de 
altă natură, precum si cantități 
evorme de armamente convenționa

doptarea de noi măsuri de dezar
mare.

Reprezentantul vest-german a ex
primat interesul țării sale pentru 
încheierea cit mai grabnic a unei 
convenții asupra interzicerii arme
lor chimice. El a relevat că pentru 
aceasta toate țările participante la 
conferință trebuie să evite orice ac
țiune care ar putea împiedica reali
zarea unui consens de principiu a- 
supra interzicerii armelor chimice. 
Diplomatul vest-german s-a pronun
țat pentru rezolvarea efectivă și e- 
chitabilă a problemelor controver
sate.

Delegația Braziliei a propus In șe
dința plenară un document de lucru 
privind crearea unui comitet pentru 
încetarea experiențelor nucleare, 
propunere care a fost sprijinită și 
de Mexic. Reprezentantul S.U.A. a 
exprimat opoziția țării sale față de 
această propunere.

se relevă necesitatea înlocuirii doc
trinei ..descurajării nucleare" a 
N.A.T.O. cu o nouă concepție poli
tică privind ..securitatea comună". 
Social-democrații vest-germani' res
ping categoric ideea modernizării ra
chetelor americane ..Pershing-1 A" 
aflate în dotarea Bundeswehrului sau 
a înlocuirii lor cu sisteme mai mo
derne.

mente care să-1 distorsîoneze conți
nutul, informează Buletinul de știri 
al Casei Albe.

Luna trecută. Comitetul pentru 
relații externe al Senatului a adop
tat o atitudine asemănătoare. Votul 
în plenul Senatului urmează să aibă 
loc în luna mai. Pentru ratificarea 
tratatului este necesară o majoritate 
de două treimi.

le. în acest sens se precizează că, 
potrivit unui studiu elaborat de 
O.N.U. in 1985, arsenalele mpndiale 
de armamente convenționale includ 
peste 140 000 de tancuri de luptă, 
mai mult de 35 000 de avioane mi
litare, circa 21 000 de elicoptere de 
luptă cu diverse destinații, peste 
1 100 de nave militare de suprafață 
mari si peste 700 de submarine de 
atac de diferite clase.

Sint cifre elocvente care arată ctt 
de periculoase sint arsenalele mili
tare existente si cit de necesară 
este începerea unui proces real de 
dezarmare, in primul rind de dezar
mare nucleară, care să conducă la 
diminuarea si. în final, la elimina
rea pericolului unei catastrofe nu
cleare, la salvgardarea păcii pe pla
neta noastră. z

SOFIA 20 (Agerpres). — La Sofia 
au avut loc convorbiri între Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, si Milos Jakes, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia. S-a procedat la un 
schimb de informații în legătură cu 
programele de dezvoltare ale celor 
două țări în etapa actuală, subliniin- 
du-se rolul conducător al P.C.B. si

Spania și Portugalia vor începe negocieri de aderare 
la Uniunea Europei Occidentale

HAGA 20 (Agerpres). — La Haga 
au luat sfîrșit lucrările sesiunii Con
siliului Uniunii Europei Occidentale, 
la care au participat miniștrii de ex
terne și ai apărării din cele șapte 
state membre ale acestei organizații 
— Anglia. Belgia. Franța. R. F. Ger
mania. Italia. Luxemburg și Olanda. 
Au fost examinate o serie de aspecte 
ale raporturilor politice și militare 
dintre statele membre, precum si 
unele probleme internaționale. între 
care evoluția negocierilor de dezar
mare. raporturile Est-Vest. securita
tea europeană si stările conflictuale 
din diferite părți ale globului. Unul

STATELE UNITE

0 etapă importantă in cursa pentru învestitură
George Bush (Partidul Republican) și Michael Dukakis (Partidul 

Democrat) au ciștigat alegerile preliminare din New York
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Vicepreședintele S.U.A.. George 
Bush (în cadrul Partidului Repu
blican) și guvernatorul statului 
Massachusetts. Michael Dukakis (la 
democrații au ciștigat alegerile pre
liminare, din New York, etapă im
portantă în cursa pentru obținerea 
învestiturii partidelor lor în vederea 
alegerilor prezidențiale care vor avea 
loc în luna noiembrie. George Bush 
a obtinut aproape totalitatea voturi
lor. el fiind considerat deja candi
datul acestui partid pentru alegerile 
prezidențiale. In tabăra democrată. 
Michael Dukakis a obtinut mai mult 
de jumătate din sufragii, fiind urmat

Proiect de lege care interzice prezența 
armelor nucleare pe teritoriul Filipinelor

MANILA 20 (Agerpres). — Comi
tetele senatoriale pentru apărare na
țională și relații externe din Fili- 
pine au anunțat aprobarea proiec
tului constituțional care interzice 
prezența armelor nucleare ne teri
toriul național. Proiectul de lege pre
conizează interzicerea oricăror for
me de proiectare, fabricare, achizi
ționare. testare, folosire sau depo
zitare a armelor nucleare si a e- 
clupamentului auxiliar în tară, in
clusiv in cadrul bazelor militare ale 
S.U.A. din Filipine. De asemenea, in

NICARAGUA

Reluarea negocierilor între guvern și opoziția legală
MANAGUA 20 (Agerpres). — La 

Managua au fost reluate, in cadrul 
unei noi runde, negocierile între re
prezentanții guvernului si cei ai par
tidelor opoziției legale nicaraguane 
consacrate realizării reconcilierii na
ționale — transmite agenția Prensa 
Latina.

P.C.C. in edificarea tn continuare a 
socialismului in Bulgaria și . Ceho
slovacia. Au fost abordate, totodată, 
probleme majore ale vieții interna
ționale actuale.

La încheierea convorbirilor, cel doi 
conducători de partid au semnat 
Programul pe termen lung de co
laborare economică si tehnico-știin- 
țifică dintre R.P. Bulgaria si R.S. 
Cehoslovacă pînă în anul 2000.

dintre principalele rezultate ale 
dezbaterilor U constituie hotărîrea 
de a se începe negocieri oficiale pen
tru aderarea la Uniunea Europei Oc
cidentale a Spaniei si Portugaliei. 
Intr-o declarație privind situația din 
zona Golfului se exprimă, între alte
le. îngrijorarea in legătură cu esca
ladarea activităților militare și se 
arată că țările membre sprijină efor
turile O.N.U. pentru încetarea războ
iului dintre Iran și Irak. Agenția 
T.A.S.S. arată că cinci din cele șapte 
state membre ale U.E.O. au nave mi
litare în Golf.

de Jesse Jackson, militant pentru 
drepturile civile (cu circa 23 la sută 
din voturi), și de senatorul Albert 
Gore, tn urma înfrîngerii suferite 
la New York se așteaptă ca Albert 
Gore să-și anunțe retragerea din 
cursa pentru obținerea învestiturii.

Pînă tn prezent Michael Dukakis 
dispune de 1 029 din cei 2 008 delegați 
necesari pentru obținerea învestitu
rii la convenția Partidului Democrat, 
iar Jesse Jackson de 833. tn timp ce 
George Bush are asigurat sprijinul 
a 1 099 delegați din totalul de 1 139 
cîți ii sint necesari pentru a obține 
învestitura partidului său.

terzice intrarea, tranzitul, acostarea, 
staționarea si reparațiile de între
ținere a mijloacelor de transport te
restre a vapoarelor, submarinelor 
sau a avioanelor cu încărcătură sau 
echipament nuclear. Proiectul de 
lege stipulează că Republica Fili
pine nu se va angaja in nici o ac
țiune In care sint implicate ' arme 
nucleare si că orice tratat sau acord 
Ia care ea ar ’lua parte va include 
un punct privind interzicerea ampla
sării armelor nucleare în tară, in
formează agenția China Nouă.

A fost prezentat raportul comisiei 
mixte privind aplicarea acordurilor 
și înțelegerilor convenite anterior in
tre ambele părți șl s-a procedat la 
dezbaterea unor amendamente la 
Constituția tării, avansate de guvern 
și de opoziție.

Profundă îngrijorare in legătură 
cu ultimele evenimente din zona Golfului
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, și-a expri
mat îngrijorarea profundă în legătu
ră cu ultimele evenimente din zona 
Golfului și cu posibilitatea ca aces
tea să ducă la escaladarea încordării 
și- la crearea unei situații și mai pe
riculoase — a declarat un purtător 
de cuvipt al O.N.U. El a făcut cu
noscut că în prezent > Consiliul de 
Securitate examinează raportul se

Apel la dezvoltarea cooperării economice 
intre statele din Asia și Pacific

JAKARTA 20 (Agerpres). — La 
Jakarta s-au încheiat lucrările celei 
de-a 44-a sesiuni anuale a Comisiei 
Economice și Sociale a O.N.U. pentru 
Asia și Pacific (E.S.C.A.P.). Partici- 
panții au analizat probleme legate de 
dezvoltarea resurselor umane și na
turale ale regiunii.

A- fost adoptat „Programul de 
acțiuni de la Jakarta asupra dezvol
tării resurselor umane in Asia și 
Pacific", care subliniază importanța 
acestei probleme in eforturile de dez
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scurt

VIZITA. Zhao Ziyang, secretar 
general al C.C. al P.C. Chinez, s-a 

Ilntilnit, miercuri, la Beijing, cu 
președintele Greciei, Christos Sart- 
zetakis, aflat in yizită oficială in 

I capitala chineză. Șeîul statului 
grec a conferit, de asemenea, cu 
președintele R.P. Chineze, Yang 
Shangkun. In cursul convorbirilor 

Is-a exprimat dorința părților de a 
dezvolta in continuare relațiile de 
cooperare bilaterală. Au fost dis- 

I cutate, de asemenea, probleme in
ternaționale actuale.

PRIMIRE LA BUDAPESTA. Se
cretarul general al P.M.S.U.. Janos 

I Kadar. l-a primit pe Nikolai Rîj- 
kov. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S.. președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a- 
flat într-o vizită oficială la Bu- 

Idapesta. cu care a examinat as
pecte ale relațiilor dintre cele două 
țări.

ADUNAREA FEDERALA. La 
I Praga s-au desfășurat lucrările se

siunii Adunării Federale a R. S. 
I Cehoslovace. Forul legislativ su

prem al Cehoslovaciei a dezbătut 
și aprobat, înțre altele. Legea pri- 

Ivind efectuarea unor modificări în 
structura instituțiilor guvernamen
tale centrale.

IN BAZA LEGII cu privire la 
| restructurarea unor organe guver

namentale federale, președintele I Guvernului R.S. Cehoslovace, Lu-
bomir Strougal, a prezentat, la 20 
aprilie, președintelui republicii, I Gustav Husak, demisia guvernului.
Acceptînd cererea, președintele re
publicii l-a însărcinat să-și exer
cite în continuare obligațiile ce-i 

I revin pînă la numirea unui nou
guvern.

L COMISIA DUNĂRII. La Bu
dapesta s-au desfășurat lucrările 

cretarului general al O.N.U. în le
gătură .cu rezultatele ultimei runde 
de consultări cu reprezentanții Ira
nului si Irakului vizînd transpunerea 
în viață a rezoluției 598 a consiliului 
referitoare la încetarea conflictului 
iraniano-irakian. adăugind că din 
această cauză este deosebit de im
portant ca toate părțile implicate să 
depună eforturi perseverente pentru 
terminarea cit mai grabnică a războ
iului.

voltare pe plan național și regional. 
Alte rezoluții adoptate privesc 
impulsionarea cooperării tehnice și 
economice a țărilor în curs de dez
voltare ale regiunii. Delegații au 
condamnat acțiunile protecționiste 
ale statelor industrializate față de 
produsele de export ale țărilor tn 
curs de dezvoltare din zona 
E.S.C.A.P. șl au făcut apel la dez
voltarea cooperării regionale ca un 
mijloc de contracarare a efectelor 
crizei economice mondiale.

sesiunii a 46-a a Comisiei Dună
rii. Au fost examinate problema 
nautice, hidrotehnice, hidrometeo- 
rologice. juridice și financiare care 
interesează navigația dunăreană și 
s-au adoptat reglementări destinate 
sa îmbunătățească securitatea na
vigației pe Dunăre.

DECLARAȚIE. LI Peng, premier 
el Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, a apreciat. In cadrul unei în- 
tilniri la Beijing, cu Masayoshi 
Ito, trimisul special al primului- 
ministru al Japoniei, că relațiile de 
prietenie între China și Japonia se 
dezvoltă nu numai în interesul po
poarelor celor două țări, dar și în 
beneficiul păcii și stabilității in 
regiunea Asiei și Pacificului. Li 
Peng a acceptat Invitația de a vi
zita Japonia, adresată de primul- 
ministru nipon, Noboru Takeshita.

DEMONSTRAȚII. La Seul și în 
alte orașe din Coreea de Sud, peste 
32 000 de studenți au organizat 
mitinguri și demonstrații cu oca
zia împlinirii a 28 de ani de la răs
coala populară care a dus la răs
turnarea dictatorului Li Sîn Man. 
Demonstranții au denunțat politica 
actualelor autorități din Coreea de 
Sud, cerînd eliberarea tuturor de- 
ținuților politici și restaurarea de
mocrației. Intervenția brutală a 
poliției a determinat ciocniri vio
lente. soldate cu răniți din rîndul 
studenților.

REPREZENTANȚA. La Moscova 
a fost deschisă reprezentanța Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) in U.R.S.S.

COMEMORARE. In capitala 
R.P. Polone a avut loc o adunare 
comemorativă cu prilejul împlini
rii a 45 de ani de la declanșarea 
răscoalei armate antinaziste din 
ghetoul din Varșovia.

Pretoria intensifică 
acțiunile împotriva 

forțelor antiapartheid 
Un document al Orqanizatlel 

Internationale a Mundi
GENEVA 20 (Agerpres). — Sindi

catele din Africa de Sud, factor im
portant al mișcării antiapartheid din 
această țară, sint supuse unor per
secuții tot mai intense din partea 
autorităților de la Pretoria, se arată 
intr-un raport al Organizației Inter
naționale a Muncii, dat publicității 
la Geneva. Potrivit agenției D.P.A., 
in document se relevă că guvernul 
sud-african încearcă să reducă la tă
cere toate sectoarele populației de 
culoare care luptă împotriva inuma
nei politici de apartheid. In acest 
sens, în parlamentul sud-african se 
află in dezbatere o nouă legislație 
antisindicală. Raportul va fi pre
zentat la conferința O.I.M., care va 
avea loc in luna iunie, la Geneva.

LUANDA 20 (Agerpres). — Hidlpo 
Hamutenya. membru al Biroului Po
litic al C.C. al Organizației Poporu
lui din Africa de Sud-Vest. eviden
țiind rolul S.W.A.P.O. de ..singur re
prezentant legitim al poporului na- 
mibian". a condamnat R.S.A. pentru 
refuzul său de a accepta aplicarea 
rezoluției 435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. asupra acordării In
dependenței Namibiei.

FUNERALII. La Cimitirul Mar
tirilor din tabăra de refugiati pa- 1 
lestinieni „Al-Yarmouk". aflată in . 
apropiere de Damasc, au avut loc, 
miercuri, funeraliile lui Khalil Al- I 
Wazir, comandantul-șef adjunct al 
Forțelor Revoluției Palestiniene. I 
asasinat vinerea trecută la Tunis.

SESIUNE. La Vientiane s-au 
desfășurat lucrările sesiunii ex
traordinare a Adunării Populare 
Supreme a R.D.P. Laos — relatea
ză agenția Kaosan Pathet Lao. 
Participanții au examinat și a- 
doptat, între altele, legea privind 
alegerile generale. Au fost prezenți 
Kaysone Phomvihane, secretar ge
neral al C.C. al P.P.R.L., președin
tele Consiliului de Miniștri, alțt 
conducători de partid și de stat 
laoțieni.

SECRETARUL GENERAL AL 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
reafirmat necesitatea ca organizația 
mondială să joace „un rol activ in 
soluționarea conflictelor actuale, 
pentru eliminarea cauzelor de ten
siune internațională, de inegalitate 
economică și de intoleranță rasială 
sau ideologică". EI a arătat că la 
sfîȚșitul anului 1986 se înregistrau 
36 de războaie în lume.

I

I

I

general al 
au subli- 
rîndur.ilor 
activității

PLENARA. La Casablanca a avut 
Ioc plenara C.C. al Partidului Pro
gresului și Socialismului din Maroc. 
Raportul la plenară a fost prezen
tat de Aii Yata, Secretar 
partidului. Participanții 
niat necesitatea creșterii 
partidului, perfecționării 
politice și ideologice, lărgirii acti
vității partidului în mase.

GRUPUL DE TERORIȘTI care 
au deturnat, la 5 aprilie, avionul 
„Boeing 747" aparținind companiei 
„Kuweit Airways" s-au predat, 
miercuri, autorităților algeriene, 
fără ca cererile lor privind elibe
rarea unor deținuți din Kuweit să 
fie îndeplinite. Toți cei 31 de pa
sageri rămași Ia bord au fost puși 
în libertate (restul fuseseră elibe
rați anterior). După părăsirea 
avionului de către membrii echipa
jului, teroriștii au abandonat apa
ratul, fiind transportați către o 
destinație nespecificată.

I

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA EI ÎNFĂȚIȘARE
Neofascismul in acțiune: atacuri 
și represiuni împotriva imigranților

vorba de flagelul neofascismulul, despre care relatea
ză amplu șî revista americană „NEWSWEEK", relevînd 
intensificarea manifestărilor grupărilor extremiste de 
dreapta in Franța, R.F.G., Italia, Marea Britanie, „toc
mai în țări care au avut mult de suferit de pe urma 
fascismului". Revista americană arată că acțiunile gru
părilor neofasciste din Europa occidentală îi vizează 
îndeosebi pa imigranți — de la demonstrații de pro
test împotriva prezenței „străinilor" pînă la acte da 
Violență împotriva acestora.

Publicăm ' mal jos extrasa din articolul revistei 
„Newsweek", intitulat „Dreapta deschide focul", care, 
prin faptele relatate, demască acțiunile xenofobe ale 
neofasciștilor în Europa occidentală și atacurile în
treprinse de ei împotriva imigranților.

cu democrații constituționale. Miș
carea Socială Italiană a obținut cel 
mult 6 la sută din voturi, iar 
de atunci stagnează. In Anglia, 
numărul membrilor Frontului Na
țional de extremă dreaptă ajunsese 
la 20 000 în 1977, dar în 1980 scăzu
se la 6 000, după care s-a mal 
redus, iar partidul respectiv s-a di
vizat in cîteva fracțiuni.

Șomajul de masă 
alimentează 

manifestările xenofobe
Actuala renaștere a extremei 

drepte — continuă „Newsweek — 
are loc în condițiile existenței unul 
mare număr de străini Imigranți 
șl ale creșterii șomajului. Se știe că 
în anii '60 și ’70 a avut loc în 
Europa occidentală un puternic val 
de imigrări, celor nou venițj reve- 
nindu-le posturile ce nu-și găseau 
ocupanțl. . Dar recesiunea care a 
început în a doua parte a anilor 
’70 a făcut să se schimbe situația, 
șomajul fiind acum problema de 
căpătîi care-i preocupă pe munci
torii băștinași. Ca urmare, noii 
veniți, imigranții, au devenit duș
manii lor. Astfel, în prezent, fără 
nici o excepție, partidele de ex
tremă dreaptă l cer introducerea

Ziare și reviste, personalități politice din diverse 
'■ țări occidentale atrag tot mai frecvent atenția asu

pra unui fenomen de proporții, cu grave consecințe 
pe plan politic și social, care afectează multe țări 
capitaliste, în special din vestul Europei și S.U.A. Este

Rasismul deghizat
Cu cravata Înnodată strimb, eu 

broboane de transpirație curgîndu-i 
î pe față, Jean-Marie Le Pen (lide

rul partidului de extremă dreaptă 
francez. Frontul Național, candidat 

:■ al acestui partid In primul tur. de 
I la 24 aprilie, al alegerilor preziden

țiale — N.R.) face ceea ce știe să 
facă : provoacă zgomot, instiglnd 
împotriva a ceea ce el crede că 
reprezintă un rău pentru Franța. 
„Imigranții nu sint la ei acasă în 
Franța" — urlă el. umblînd agitat 
de la un cap la altul al tribunei 
improvizate. „Numai francezii au 
locul lor aici". Gloata Iși exprimă 
aprobarea. în timp ce Le Pen 
erată cu mina tn aer ca să indice 
Încotro trebuie să plece străinii. 
Tiradele sale continuă aproximativ 
două ore. Le Pen aruneînd acuzații 
și „presei de stingă". Așa încep 
aceste spectacole uluitoare, de cele 
mai multe ori înspăimântătoare. 
Dar pentru cei 6 000 de francezi, 
bărbați și femei, prezenți la adu
nare. asemenea Idei reprezintă bi
blia pe oare vor s-o asculte. Iar 
cînd Le Pen iși termină cuvtnta- 
rea, el cîntă cu toții „La Marseil
laise" și apoi soandează „Le Pen — 
președinte".

Desigur, Jean-Marie Le Pen nu 
va deveni niciodată președinte al 
Franței. Dar. potrivit sondajelor, 
cel care țipă cel mai tare exprimînd 
punctul de vedere al extremei drep
te în Franța este pe cale să obțină 
10 la sută din voturi in apropiatele 
alegeri. Ascendența politică a lui 
Le Pen a avut un efect extraordi
nar — și nu numai în Franța. Ea 
a dat impulsuri puternice extremei 
drepte și. o dată cu aceasta, senti
mentelor xenofobe in Întreaga 
Europă (occidentală — N.R.). Italia, 
Anglia, Germania occidentală. 
Belgia — intr-adevăr, fiecare țară 
vest-europeană — sînt in prezent 
confruntate cu o largă varietate de 
grupări, partide, adunături de huli
gani de stradă șl chiar de teroriști. 
Astfel, grupările de extremă dreap
tă dovedesc, o dată mai mult, că 
rasismul deghizat si agitațiile de
magogice pot obține un sprijin 
surprinzător de Însemnat In 1988.

Și aceasta se tntimplă tntr-o. 
parte a Europei care a avut destul 
de suferit de la tiraniile lui Hitler, 
Mussolini și Franco. Numai cu 
câțiva ani in urmă erau semne că 
extrema dreaptă s-ar afla pe 
punctul de a fi dată uitării. Regi
murile fasciste din' Spania si Portu
galia, care au durat timp de de
cenii, au fost înlocuite în anii ’70 

unor cote foarte reduse de Imigra
re. angajări preferențiale sau, tn 
cel mai bun caz, deportarea străi
nilor. Chiar dacă elementele de 
dreapta se pronunță acum pentru 
deportare și nu pentru extermi
nare, mesajul lor xenofob are la 
bază aceleași teorii ca aoeilea ale 
hitleriștilor din trecut.

în anii ’80, tot mai adesea se 
recurge la terorism. în ultimii opt 
ani. extremiștii de dreapta din 
Italia au provocat singeroase 
atacuri cu bombe, ucigînd mai mult 
de 100 persoane și schilodind alte 
400. în orașele din Anglia, aproape 
in fiecare seară, bande de tineri 
neofasciști hoinăresc pe străzi in 
căutarea imigranților de culoare — 
scrie revista.

„Newsweek" citează în continua
re o lucrare apărută in Anglia tn 
legătură cu activitatea neofasciș
tilor. in care se arată că „aproape 
in fiecare seară, la Londra. Man
chester si Leicester, bande de huli
gani străbat străzile căutînd imi
granți. lipsiți de apărare, pe care 
îi bat, îi schilodesc și chiar ii ucid". 
In Franța — arată in continuare re
vista americană — o grupare a„noii 
drepte" se străduiește să asigure o 
bază teoretică neofascismului. Chiar 
și in Germania occidentală, unde 
memoria lui Hitler și a holocaustu
lui este încă vie. ura față de străini 
este propovăduită de Partidul Na
țional Democratic. Iar în fruntea 
Partidului Republican se află un 
fost caporal din Waffen SS (uni
tățile SS).

Neofasciștii din țările respective 
își dau mina peste frontiere. Trei 
teroriști italieni, câutați de poliție 
în legătură cu distrugerea gării 
centrale din Bologna, in 1980, se 
pare că stau in siguranță in locu
ințele din Londra asigurate de 
Frontul Național din Anglia. In 
fiecare an, în ultima duminică din 
iunie. neofasciștii se intîlnesc In 
satul Dlksmuide din Belgia, slăvesc 
pe naziștii căzuți în cel de-al doilea 
război mondial, mărșăluiesc in uni
forme hitleriste și consumă oceane 
de bere flamandă.

Frontul Național al lui Le Pen. 
care dispune de 34 de deputați in 
Adunarea Națională Franceză și de 
10 membri In parlamentul vest-eu- 
ropean de la Strasbourg, este, fără 
îndoială, gruparea neofascistă cea 
mai dinamică din Europa. La baza 
vorbăriei sale stă aceeași lozincă 
pe care a folosit-o național-socia- 
lismul hitlerlst : străinii sint inva-

Revisto „Newsweek" reproduce, între altele, două secvențe semnificative : o demonstrație organizată de 
Frontul Național din Marea Britanie împotriva imigranților (imaginea din stînga), pe care-i acuză a fl vi
novat! pentru nivelul înalt al șomajului, precum și un marș de protest in R.F. Germania (imaginea din 
dreapta), in cadrul căruia participanții s-au pronunțat împotriva organizațiilor neofasciste, chemind opinia 

publică „să nu uite lecțiile istoriei"

datori ; el au ocupat locurile de 
muncă ale francezilor și, cu 
timpul, amenință să depășească în 
număr pe francezi. Cu cit șomajul 
crește, cu atît ia amploare și ten
siunea Intre francezi și vecinii lor 
imigranți, care sint de altă origi
ne. Cînd șomajul a depășit in 
Franța cifra de 2 milioane, ten
siunea rasistă a crescut rapid in 
orașele mari ca Marsilia si Lille, 
precum și in suburbiile Parisului.

In Anglia. Frontul Național, 
creat in 1967, a crescut rapid. 
Sprijinul său provine din zonele 
orășenești, acolo unde numărul 
imigranților din Indiile occidenta
le este mai mare. Acum, numărul 
adepților este mai mic și. la fel 
ca in Italia, neofasciștii au consti
tuit grupuri conspirative, ca Liga 
Sfîntului Gheorghe și Coloana 88. 
Scopul lor este să semene teroare 
și confuzie.

Lecțiile istoriei 
nu trebuie uitate !

Potrivit Ministerului de Interne 
de la Bonn, in R.F.G. grupărilor 
de extremă dreaptă — Uniunea 
Poporului German și Partidul Na
țional Democratic — le sînt afiliate 
22 000 persoane. Ca și în alte părți 

ale Europei occidentale, extremiștii 
vest-germani iși concentrează focul 
Împotriva imigranților. Partidul 
Național Democratic lansează slo
ganul : „exact cite locuri de muncă 
sint ocupate de străini, tot atiția 
germani sint șomeri". Extremiștii 
din țările Beneluxului urmează 
politica celor din Franța și R.F.G. 
Si mai siniștri sînt cei din Ordinul 
Militant Flamand, care. In zona 
Belgiei unde se vorbește olandeza, 
lsi antrenează membrii in tactica 
luptei de gherilă. In Olanda, orga
nizația de extremă dreaptă Parti
dul de Centru militează pentru ple
carea tuturor imigranților, pe care 
ii acuză, printre altele, și pentru 
că „pun in pericol sistemul ecologic 
național".

Chiar și in țările neutre din 
Europa occidentală iși saltă capul 
unele grupări rasiste și fasciste. 
In Austria există un grup intitu
lat „AUS" — „Afară cu străinii din 
Austria". In Elveția. „Mișcarea re
publicană" și „Acțiunea națională 
împotriva înstrăinării poporului și 
a țării" au inițiat tn repetate rîn- 
duri referendumurl pentru reduce
rea numărului imigranților. Chiar 
și in Suedia există un grup neo
fascist. care foarte des este ames
tecat In acțiuni împotriva imigran

ților și în organizarea de ciocniri 
între suedezi și imigranți.

Prin concentrarea obsesivă a 
atenției lOr împotriva imigranților, 
toate aceste grupări neofasciste au 
creat o atmosferă de tensiuni ra
siste și violentă, oare au sporit ea 
număr o dată cu sporirea imigră
rilor. Aceasta a determinat multe 
cercuri din țările respective să-și 
manifeste neliniștea, ceea ce a 
făcut ca in țările importante ale 
Europei (occidentale — N.R.) poli
tica imigrării să se Înăsprească.

Dar, arată tn încheiere revista 
„Newsweek", grupările neofasciste 
din țările Europei occidentale pre
zintă un pericol nu numai pentru 
imigranți, ci și un pericol general, 
pentru întreaga societate. Lozincile 
împotriva străinilor sînt ca și în 
trecut doar un paravan. Fapt este 
că, în prezent, în vestul Europei 
există multe din condițiile care au 
alimentat venirea la putere a lui 
Hitler. Mussolini, Franco și a celor 
de aceeași teapă 'cu ei. In diversa 
țări vest-europene au și luat ființă 
mișcări împotriva neonaziștilor. 
Cit de bine va izbuti Europa 
(occidentală) să facă față provocă
rii forțelor de extremă dreaptă va 
arăta în ce măsură a învățat din 
tragicele greșeli ale trecutului 1
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