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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, îrhpreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, va efec
tua, în perioada următoare, o vizită de prietenie în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, la invitația tovarășului Mika Șpiliak, președintele Prezidiului Republicii Socialiste

Federative Iugoslavia, și a tovarășului Dragoslav Markovici, președintele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.
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încheierea vizitei oficiale fe prietenie intreprinse, 
la Invitația tovarășului Nicolae Ceaune, 

ile tovarășul lose Eduardo dos Santos
Convorbirile la nivel înalt, înțelegerile încheiate deschid noi și rodnice 

perspective conlucrării prietenești româno-angoleze

încheierea convorbirilor oficialeLuni, 9 aprilie, s-au încheiat, la Palatul Consiliului de Stat, convorbirile oficiale intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Jose Eduardo dos Santos, președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, președintele Republicii Populare Angola.în cadru! ultimei runde de convorbiri, cei doi președinți și-au manifestat satisfacția față de rezultatele vizitei, ale dialogului purtat, intr-o atmosferă de cordialitate și prietenie. de înțelegere și stimă reciprocă. A fost exprimată convingerea că
Ceremonia 

plecării 
din CapitalăLuni, 9 aprilie, s-a încheiat vizita oficială de prietenie efectuată in țara noastră, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de tovarășul Jose Eduardo dos Santos, președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, președintele Republicii Populare Angola, în fruntea unei delegații de partid și de stat.Ceremonia plecării înaltului oaspete s-a desfășurat pe aeroportul Otopeni. Aici erau arborate drapelele de stat ale României și Angolei, încadrînd portretele celor doi conducători de partid și de stat. Pe mari pancarte erau înscrise, in limbile română și portugheză : „Să se dezvolte continuu raporturile de prietenie, solidaritate și colaborare între Republica Socialistă România și Republica Populară Angola, spre binele popoarelor român și angolez, al cauzei socialismului și păcii în lume !“, „Trăiască unitatea și solidaritatea tuturor popoarelor, a forțelor progresiste, antiimperialiste în lupta pentru independentă națională, destindere, colaborare și pace !“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Jose Eduardo dos Santos au sosit împreună la aeroport.Bucureștenii prezenți la plecarea oaspeților angolezi au făcut celor doi conducători o cajdă manifestare de simpatie, au ovaționat și aplaudat îndelung, exprimîndu-și convingerea că noua întilnire româno-angoleză la nivel înalt va contribui la dezvoltarea continuă a prieteniei, solidarității și colaborării dintre cele două țări, partide și popoare. în interesul reciproc, al cauzei păcii, securității și înțelegerii în lume.O gardă militară a prezentat onorul. în timp ce erau intonate imnurile de stat ale celor două țări, au fost trase 21 de salve de artilerie.

înțelegerile convenite, cu acest prilej, vor conferi noi dimensiuni bunelor relații româno-angoleze, asi- gurînd extinderea pe mai departe a tonlucrării dintre Partidul Comunist Român și M.P.L.A. — Partidul Muncii, intensificarea și aprofundarea colaborării și cooperării dintre România și Angola pe plan politic, economic și in alte domenii de activitate, întărirea în continuare a prieteniei și solidarității dintre popoarele noastre. • ■Tovarășii Nicolae Ceaușescb și Jose Eduardo dos Santos au stabilit să continue dialogul româno-angolez Ia nivel înalt, care s-a dovedit a

în continuarea ceremoniei, cei doi conducători de partid și de stat au trecut în revistă garda de onoare.Tovarășul Jose Eduardo dos Santos și-a luat apoi rămas bun de la tovarășii Emil Bobu. Constantin Olteânu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ștefan Andrei. Petru Enache. Ion Stoian, Silviu Curticeanu, de la celelalte persoane oficiale române aflate la aeroport. 

fi un factor determinant în amplificarea colaborării dintre partidele și țările noastre, atît pe tărîm bilateral, cit și în sfera vieții internaționale, în folosul și spre binele ambelor popoare, al cauzei păcii și cooperării între națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat, la scara avionului, pe tovarășii Afonso Domingos Van-Dunem „Mbinda", Paulo Teixeira Jorge, Ismael Martins, pe ceilalți membri ai delegației de partid și de stat angoleze.La ceremonia plecării a fost prezent Marin Iliescu, ambasadorul țării noastre la Luanda. Era. de asemenea, de față, Boguslaw Stahura,

în legătură cu concluziile la care s-a ajuns în timpul convorbirilor privind dezvoltarea relațiilor româno-angoleze, precum și în legătură cu evoluția situației internaționale se dă publicității un Comunicat comun.
In pagina a Ill-a

ambasadorul Poloniei la București.Un grup de pionieri au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășului Jose Eduardo dos Santos buchete de flori.Luîndu-și un călduros și prietenesc rămas bun, cei doi conducători de partid și de stat și-au strîns mîinile îndelung, s-au îmbrățișat.La ora 11,15, aeronava cu care călătorește înaltul oaspete a decolat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni, delegația parlamentară vietnameză, condusă de Nguyen Huu Tho. președintele Adunării Naționale a Republicii Socialiste Vietnam, care efectuează o vizită în țara noastră, la invitația Marii Adunări Naționale.Conducătorul delegației vietnameze a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut călduros din partea tovarășilor Le Duan. secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam, și Truong Chinh, președintele Consiliului de Stat al R. S. Vietnam, iar poporului român urări de succes în înfăptuirea marilor obiective ale construcției socialismului. în numele delegației, el a mulțumit pentru întrevederea acordată, pentru invitația de a vizita România, de a cunoașițe preocupările și realizările poporului român.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită tovarășilor Le Duan și Truong Chinh un salut și cele mai bune urări, iar poporului vietnamez succes în dezvoltarea social-economică a țării, in construcția socialistă.
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din nou majoritară, vrind parcă dată în plus ca- al vremii în' a- Pentru zilele ur-începind cu zilele

însămințarea culturilor de primăvară este in plină desfășurare.■ Iată însă că, după zilele bune : de lucru din ultima perioadă, un front de ploi a cuprins tatea zonelor din să demonstreze o racterul capricios ceastă primăvară, mătoare însă, de miercuri și joi, prognoza meteorologică indică ameliorarea timpului, îndeosebi în zonele din sudul tării. Cum trebuie să se lucreze in condițiile timpului instabil din a- ceastă perioadă ?Ținind seama de necesitatea recuperării grabnice a întîrzierilor la semănat, rezultă că această săptă- mină are un caracter decisiv pentru încheierea insămințărilor ' la termenele stabilite. Pentru aceasta este imperios necesar ca pretutindeni, prin organizarea temeinică a activității in cimp, să se asigure y^olosirea din plin a fiecărei ore 

în cadrul Întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, a fost relevată evoluția pozitivă a relațiilor dintre cele două țări, subliniindu-se că ele au cunoscut o continuă dezvoltare, pe baza înțelegerilor convenite cu prilejul dialogului la nivel înalt de la București și Hanoi. A fost exprimată dorința reciprocă de a se extinde în continuare colaborarea româno- vietnameză în domeniile economic, tehnico-științific și cultural, în folosul ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii, men- ționîndu-se, totodată, rolul important al parlamentarilor din cele două țări în dezvoltarea pe multiple planuri a acestor raporturi.Abordîndu-se unele aspecte ale vieții internaționale, s-a subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru oprirea agravării situației existente în lume, pentru reluarea și consolidarea politicii de pace, colaborare și fespect ai independenței și suveranității naționale. în acest cadru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reliefat importanța soluționării tuturor problemelor dintre state, oricît de dificile ar fi ele, numai și numai pe calea tratativelor, pomin- du-Se de la interesele păcii, de Ia dreptul fiecărui popor la dezvoltare liberă și independentă.
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terenului, opera- pregă- pe te- poate

bune de lucru, spre a se realiza viteze de semănat la nivelul maxim al posibilităților. Specialiștilor, cadrelor de conducere din unitățile agricole le revine sarcina de a controla permanent starea pentru a dirija și concentra tiv agregatele complexe de tire a solului și de semănat renurile zvîntate, unde se lucra.Nicăieri nu trebuie să se aștepte condiții ideale de lucru! Dintotdea- una, agricultura s-a practicat in condițiile oferite de natură. Iar în această primăvară, hotărîtoare pentru realizarea unor ritmuri inalte de lucru este organizarea cit mai bună a activității din cimp. Cerința esențială a acestor zile o constituie executarea insămințărilor din zori pină se întunec^, pe întreaga durată a zilei-lumină, acolo unde timpul este prielnic, și „în ferestre", acolo unde vremea continuă să se mențină instabilă.

In cadrul convorbirii s-a evidențiat că pacea și securitatea internațională reclamă acțiuni ferme pentru încetarea cursei înarmărilor și reducerea cheltuielilor militare. pentru trecerea neintirziată la dezarmare, și în primul rînd la dezarmare nucleară.A fost, de asemenea, relevată necesitatea întăririi solidarității și cooperării dintre țările în curs de dezvoltare, în vederea lichidării subdezvoltării, a decalajelor existente in lume, pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale.S-a apreciat că masele populare, opinia publică, parlamentele și parlamentarii pot și trebuie să-și aducă o contribuție sporită la instaurarea unui climat de destindere, pace și colaborare, la soluționarea in interesul popoarelor a tuturor problemelor lumii de azi.La. întrevedere au participat Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al CC. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R., deputați.A fost de față Tan Phong, ambasadorul R. S. Vietnam la București.

O

PRIMĂVARĂ, în 
datelor furnizate

procente, pe 
de Ministerul

condițiile acestei primăveri, oînatenție deosebită trebuie să se a- corde executării lucrărilor la un înalt nivel agrotehnic. în ritmul susținut in care trebuie să se lucreze pentru a termina cît mai repede semănatul, nicăieri nu trebuie să se admită nici un rabat la calitate! în această privință, mecanizatorii și specialiștii din unitățile agricole trebuie să dovedească o mare răspundere pentru asigurarea densităților optime stabilite la fiecare cultură.Ne aflăm deci într-o perioadă hotărîtoare pentru incheierea insă- mințărilor intr-un timp cit mai scurt. îndeplinirii acestui obiectiv major, stabilit de conducerea partidului trebuie să-i fie subordonată acum întreaga muncă politică și organizatorică desfășurată de organele și, organizațiile de partid de la sate, de organele agricole, consiliile populare, consiliile agroindustriale și conducerile unităților agricole.^
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la termenulMenționăm că 36 de sint folosite și în

ÎN LUMINA SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Muncă intensă la semănat pe terenurile cooperativei agricole Cringu 
Fotografii: E. Dichlseanu

La I.A.S. Turnu Măgurele, 36 de tractoare sint folosite în schimbul de noapte la pregătirea terenului. In fotografie : seara tîrziu, directorul întreprinderii, Romulus Zaharia, controlează calitatea lucrărilor exe- 
cutate de mecanizatori

Pentru realizarea de producții agricole record in acest an
ÎNSĂMÎNȚĂRILE - DESFĂȘURA TE PE UN FRONT LARG!

Ogoarele județului Teleorman cunosc în aceste zile o amplă concentrare de forțe mecanice și umane. Pină duminică seara au fost însămînțate 57 750 hectare, ceea ce reprezintă 22 la sută din suprafața prevăzută a fi cultivată în această primăvară. Dacă viteza zilnică de lucru era la începutul săptămînii trecute de 2 115 hectare, sîmbătă, 7 aprilie, s-a înregistrat un ritm de peste 11 000 hectare. Duminică, deși a plouat, s-au însămîn- țat 5 097 hectare. Sfecla de zahăr și floarea-soarelui, care dețin o pondere mare, s-au semănat pe 85 la sută și, respectiv, 59 la sută din suprafețele planificate. Porumbul a fost însă- mînțat pe primele 4 200 hectare din cele 107 650 hectare programate.
CADRELE DE CONDUCERE 

ȘI SPECIALIȘTII DIN UNI
TĂȚI — ÎN MIJLOCUL MECA
NIZATORILOR. Am străbătut pe două trasee o bună parte din ogoarele județului, urmărind la fața locului modul în care se desfășoară lucrările în cîmp. Ne-am oprit mai întîi pe unul din terenurile cooperativei agricole Moșteni— Furculești, anume la punctul Geroasa. Și nu întîmplător. Pe acest teren se obțin în fiecare an producții de porumb de peste 15 tone de știuleți Ia hectar. Ca urmare, au fost organizate numeroase schimburi de experiență, la care au participat specialiști din județ. Chiar aici l-am găsit pe președintele cooperativei, Constantin Cătrună, omul de numele căruia se leagă cele mai mari producții din istoria unității. Pe o solă unde se pregătea terenul pentru semănatul porumbului supraveghea munca mecanizatorilor, care efectuau lucrări de cea mai bună calitate.Ne-am îndreptat spre unitatea vecină, din comuna Crîngu, care nu cu mulți ani în urmă obținea producții mici de porumb la hectar. Preluînd experiența valoroasă a vecinilor din Moșteni, noua conducere a cooperativei a reușit să întroneze ordine și disciplină în aplicarea tehnologiilor de lucru. Și rezultatele nu au întirziat să apară, cooperatorii din Crîngu situîndu-se de doi ani între unitățile agricole fruntașe din județ la cultura porumbului. La ferma nr. 1, unde îl întîlnim pe președintele cooperativei, Paraschiv Rece, .... pămintul mărunțit .este parcă ; greblat. împreună cu șefa da..

fermă, Georgica Leaotă, președintele cooperativei se oprește pe una din solele semănate cu floarea-soarelui de mecanizatorii Marin Siteavu, Ion Vidu, Ion Dumitru și Ion Burtan. Cei doi controlează pe unul din rin- duri adîncimea la care sămința a fost pusă în brazdă, distanța dintre boabe. Repetă operația și pe alte rînduri din mijlocul tarlalei. Se fac înmulțiri. Densitatea este bună, de 60 000 plante la hectar. De la președintele cooperativei aflăm că s-a acordat o atenție deosebită organizării muncii în acord global. „De miine intrăm și lă porumb

rea între unități. Din cooperativele agricole Măgura și Guru- ieni, unde un timp solul era mai umed, mijloacele mecanice au fost trimise la C.A.P. Purani, care avea terenuri mai zvintate. De asemenea, în toate cooperativele se lucrează acum in schimbul doi la pregătirea terenului. Iar pentru spor din zori și semănat, toate agricole asigură mecanizatorilor.Oare această grabă nu este în detrimentul calității lucrărilor ? „Nicidecum — ne asigură organizatorul de partid. Peste tot,

rîtoare este producția obținută — -adaugă organizatorul de partid al consiliului agroindustrial. Și cred că va fi bună, întrucît cei din Siliștea sint oameni harnici".Am lăsat la- urmă ceea ce numeam la începutul acestui capitol „o singură excepție". La C.A.P. Purani se insămința în continuare sfecla de zahăr. „Este o experiență care se extinde din inițiativa comitetului județean de partid — ne spune Marin Nedea, președintele cooperativei. Două din cutiile semănătorii, notate cu „P“, au porumb, în timp ce celelalte sînt

partidului formulată la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din decembrie 1983, suprafața irigată după această metodă crește in acest an la l 500 hectare, față de 150 hectare cite au fost anul trecut. Este deci o răspundere înzecită. De aceea, aici se muncește intens ziua și noaptea, astfel incit însămînțarea porumbului să se poată încheia ’ stabilit, tractoare schimbul de noapte.„Nu-i o treabă prea complicată să extinzi amenajîyea prin brazde, cum afirmă unii — ne

In
ț cadrele de conducere și inginerii agronomi din unități veghează permanent ca tehnologiile stabilite să fie respectate întocmai. Desigur, ii ajutăm îndeaproape pentru că, oricît de buni specialiști ar fi, au nevoie și de ajutorul organizațiilor de partid. Marin Nedea, președintele C.A.P. Purani, este un excelent specialist în cultura porumbului. Recolta de 11 000 kg la hectar demonstrează că merită din plin acest titlu. Buni specialiști sînt inginerii șefi Ion Anghel de la C.A.P. Cernetu și Dumitru Marcu de la C.A.P. Teleormanu. Oriunde veți merge, veți vedea că se fac lucrări de cea mal bună calitate".Pentru documentarea noastră am ocolit unitățile cu specialiști consacrați și am ales-o pe cea din Siliștea. Am ajuns în cîmp tocmai cînd mecanizatorii terminaseră masa de amiază — mînca- rea caldă le fusese adusă cu căruța. Erau din nou la volanul tractoarelor. Se lucra în flux continuu, cu agregate complexe de utilaje. Aflați la fața locului, inginerul agronom Ion Iordan și președintele cooperativei agricole, Petre Pătrașcu, asigurau o ............................................... ...... „“

— ne spune președintele cooperativei. In prezent se lucrează Ia pregătirea patului germinativ. Avem o suprafață totală de 615 hectare, pe 400 de hectare propunîndu-ne să. realizăm o producție medie de 20 tone știuleți la hectar".
REPEDE, DAR ȘI CU MUL

TA RĂSPUNDERE PENTRU 
CALITATEA LUCRĂRILOR. Ne aflăm în consiliul agroindustrial Purani, situat în partea centrală a județului. Semănatul culturilor din prima epocă, cu o singură excepție, s-a încheiat. In unitățile agricole din acest consiliu agroindustrial se cultivă 6 446 hectare cu porumb, însămînțarea acestei culturi a început la cooperativa agricolă din Purani. în total, în cele șapte unități agricole se lucrează la semănatul porumbului cu 38 semănători, urmărindu-se ca printr-o bună organizare a muncii să se realizeze o de 560—600 hectare pe zi, incit pînă în zilele de aprilie întreaga suprafață însămînțată. Ce garanții că acest termen va fi respectat? După cum ne spunea tovarășul Stelian Bene, organizatorul de ..„ic, cu»,partid,. șl consiliului agroindus- bună calitgte lucrărilor, trial, s-a inițiat. întrajutora- F ’

cu sămînță de sfeclă de zahăr". Se însămînțează in benzi. Pe urmele roților tractorului, care rămîneau necultivate, se seamănă porumb. Desigur, în acest caz, lucrările de întreținere vor fi executate manual. Dar se economisește teren și se cîștigă în plus o producție de porumb. „Dacă-mi reușește experiența asta. întineresc cu cinci ani" — adaugă președintele. Asistăm in cimp la executarea lucrării. Semănatul începuse chiar pe lîngă pomii de la șosea. Se urmărește ca fiecare metru pătrat de pă- mint să fie însămînțat. Dealtfel, cultivarea integrală a pămîntu- lui este altă măsură stabilită de comitetul județean de partid pentru a fi folosite condițiile excepționale din acest an în vederea obținerii mai mari.
EXIGENTĂ SPORITA 

SEMĂNATUL ------------
PE TERENURILE 
PRIN BRAZDE. însămînțarea porumbului pe terenurile amenajate pentru a fi irigate prin brazde nu constituie ceva nou pentru colectivul de muncitori și specialiști de la întreprinderea agricolă de stat Turnu Mă- _____ ______ _ _______________ „Da, se gurele. . Noutatea constă în lucrează b|ne și .aici, dar hotă- aceea că» la indicâția; conducerii

spune Romulus Zaharia, directorul întreprinderii. Se cere să faci o muncă inginerească. Mai exact, trasarea direcției rindu- rilor și deci a rigolelor pe care va curge apa trebuie pe curbele de nivel, cut am avut porumb dublă după grîu, pe ____ _____irigat pe brazde trase mai mult după ochi, iar apa a fost dirijată prin sifonare. Și a reușit. Acum, cind am făcut măsurători topografice și cunoaștem pentru fie.- care solă direcția rîndurilor, sîntem și mai siguri de reușită". Și zicind aceasta, directorul a scos din geantă schițele care reprezentau direcția rîndurilor de porumb pentru fiecare solă. Acum, la semănat, șefii de fermă și mecanizatorii nu se abat cu nici un centimetru de la indicațiile cuprinse în aceste schițe, pentru că știu că numai în acest' fel apa va putea curge bine pe rigolele trasate intre rîndu- rile de porumb.Dar noutatea la însămînțarea porumbului este și de altă natură. Concomitent cu semănatul se face și deschiderea rigolelor, a brazdelor de irigat. De ce se procedează așa ? „Nu vrem să niț se mai intimple ce ni s-a;'-w întîmplat. -anul- -trecut'-— ne-

spune directorul întreprinderii. Am deschis rigolele mai tîrziu, după ce plantele au răsărit. A venit seceta, porumbul se răsucea din lipsa apei, iar noipridideam cu executarea lor. Acum, după cum vedeți, mănătorile sînt prevăzute cu dispozitive care deschid rigolele. Facem economie de carburanți și vom putea da drumul ariei pe brazde imediat ce va fi necesar".Da, aici la I.A.S. Turnu Măgurele, un grup de specialiști pasionați au găsit căi și mijloace simple prin care irigarea pe brazde se extinde în acest an de zece ori, dar rezultatele nu se vor opri aici. Un singur lucru îi necăjește. Directorul ne arată un mic dispozitiv din aluminiu, o vanetă care se atașează pe conducte și cu ajutorul căreia se dă drumul sau se oprește după nevoie. A solicitat multor întreprinderi — de Curtea de Argeș, Balș și Turnu Măgurele — să le execute aceste dispozitive, dar au fost refuzați. în lipsa lor, găurile vor fi astupate cu cepuri de lemn. Problema ar trebui rezolvată de către direcția de îmbunătățiri funciare din Ministerul Agriculturii, întrucît și alte unități au nevoie de asemenea dispozitive. Amintim că numai în județul Teleorman irigațiile pe brazde se extind in acest an pe 30 000 hectare.Așadar, în județul Teleorman se muncește cu hărnicie și răspundere la semănat, pentru a se pune temelii puternice producțiilor record din acest an. Este adevărat că însămînțările și celelalte lucrări agricole de primăvară se desfășoară mai anevoios datorită instabilității timpului. Dar întotdeauna agricultura s-a practicat și se va practica în condițiile oferite de natură. Vor cîștiga acei care, prin muncă bine organizată, vor încheia însămînțările în termenele stabilite și de bună calitate. Iar cele constatate cu prilejul raidului nostru confirmă preocuparea organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor populare, a mecanizatorilor, cooperatorilor, inginerilor agronomi de a realiza fiecare lucrare in așa fel incit semănatul să se Încheie la timpul optim.
Horea CEAUȘESCU 
Ioan HERTEG 
Stan ȘTEFAN
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, if!
INVESTIȚIILE PLANIFICATE - lN FUNCȚIUNE LA TERMEN!

Acum, rfnd primăvara și-a intrat în „drepturi", iar starea timpului devine tot mai mult un aliat de nădejde în munca constructorilor, pe șantierul Combinatului petrochimic de la Midia-Năvodari sînt tot mai .evidente semnele unui puternic și stăruitor efort. Se muncește în schimburi prelungite și bine organizat, se acționează pe fronturi largi

in toate „punctele fierbinți" ale șantierului. -Toate deciziile și măsurile întreprinse sînt subordonate aceluiași scop : creșterea accentuată a ritmului de execuție a lucrărilor. Dealtfel, bilanțul primului este semnificativ pentru dimensiunea acestui considerabil constructorilor și montorilor de pe acest important șantier.
trimestruefort al

pe de altă parte, au cîteva caracteristici comune, demne de reținut.

Colective de muncă / ț

Volumul lucrărilor 
Realizări față de 
planul trimestru

lui I 1984 
(in procente)

Productivitatea 
muncii 

Realizări față de 
planul trimestru

lui I 1984 
(în procente)Antrepriza de montaj pen-tru utilaje chimice 168 115Brigada complexă de con- ; ustrucții industriale - «j, f 108 118Brigada specializată de Milucrări speciale și izolațiitehnologice 113 106

șabilă a lucrărilor executate. Nu este admis nici cel mai mic rabat în a- ceastă privință și fiecare sudor răspunde, direct și personal, de rezultatul concret al muncii sale. Această măsură o considerăm ca o parte 
integrantă și, totodată, extrem de im
portantă in acțiunea de organizare 
pe o bază superioară, mai eficien
tă a activității de construcții-mon- 
taj, prin introducerea sistemului de 
retribuire în acord global a pcrso-

șeful brigăzii specializate Midia, aparținînd Trustului de lucrări speciale și izolații tehnologice București. Astfel, confecționăm in atelierele noastre saltele de vată, virole. carcase metalice și, în general, tot ce poate contribui la creșterea ritmului de lucru.La rîndul lor, montorii sint preocupați de utilizarea unor tehnologii de execuție in concordanță cu calitatea materialelor și cu parametrii

de forță“ in activitatea constructorilor. „Dispunînd de o dotare modernă atît in privința mijloacelor de transport, cit și a utilajelor grele de mare capacitate — ne spunea ing. Celestin Georgescu, șeful secției exploatare 3 Midia, sîntem preocupați de menținerea unei părți cit mai mari din acest parc in stare activă, dar și de exploatarea lui cit mai rațională. Din păcate, lipsa unor piese de schimb sau a pietrei de carieră nu

Ca urmare, stadiul lucrărilor de la 
noile instalații, cu excepția obiectivului cocsare, este avansat. La piro- liză s-a terminat montajul utilaje
lor și construcțiilor metalice, rămî- nînd de finalizat circa 30 la sută din conductele tehnologice. Contururi precise au căpătat și instalațiile de polietilenă de joasă presiune, de polipropilenă, de polietilenă de înaltă presiune. La instalația de izome- rizare paraxileni sînt în curs de izolare ultimele linii tehnologice ; la stripare ape uzate, aceeași lucrare este efectuată în proporție de 80 Ia sută. Se lucrează și la instalația de stiren propenoxid — capacitate legată de predarea ultimelor proiecte. Finalizarea tuturor acestor obiective este condiționată, în primul rînd, de asigurarea tuturor proiectelor, dar și a unor însemnate cantități de materiale speciale, subiect la care ne vom referi mai tîrziu.Ritmul viguros de muncă și rezultatele de pînă acum constituie, cu certitudine, o premisă solidă pentru reușita eforturilor de a finaliza cit mai grabnic noile instalații. Atît activitatea constructorilor și montorilor, pe de o parte, cît și cea a instalatorilor și muncitorilor izolatori,

Organizarea minuțioasa 0 
muncii pr*n stabilirea cu Claritate a programelor zilnice de lucru, in cantități fizice, însoțite de analiza sistematică, tot zilnică, a gradului de îndeplinire a sarcinilor și de rezolvarea operativă a problemelor apărute intr-un punct sau altul al șantierului.

— Graficele de lucru sînt elaborate la un înalt nivel do detaliere, pentru a ne permite să urmărim cu exactitate activitatea desfășurată nu numai de fiecare echipă, ci chiar și de fiecare component al ei, ne-a pus în temă ing. Nicolae Trandafirescu, directorul Antreprizei de montaj Midia, din cadrul Trustului de montaj pentru utilaje chimice din București. De ce procedăm în acest mod ? în primul rînd pentru că în prezent ne revine ssrcina realizării unui volum foarte mare de suduri. lucrare extrem de pretențioasă. Ținînd evidența strictă asupra activității fiecărui muncitor, ne propunem să imprimăm, și pe această cale, o răspun
dere sporită față de calitatea irepro-

PE ȘANTIERUL NOILOR INSTALAȚII DE LA COMBINATUL

STAI
- garai

PETROCHIMIC MIDIA-NĂVODARI

iRÎLDR,
rapide

IIUL AVANSAT Al LUCRĂ 
itie pentru realizarea lor dl mai

nalulul muncitor și preluarea lu
crărilor în antrepriză. Acțiune care, după cum se știe, a fost inițiată și se desfășoară sub directa îndrumare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Efectele acestui mod de lucru, !n- tîlnit și la celelalte unități din șantier, sînt indiscutabile, dacă mai ținem seama că, și în acest fel, se asigură un însemnat ciștig de timp în soluționarea operativă a oricăror eventuale greutăți, inerente unui șantier de o asemenea complexitate.Tot pe plan organizatoric mai reținem preocuparea pentru întărirea colaborării intre factorii cu răspunderi directe in realizarea noilor instalații,— Urmărim îndeaproape modul în xare se desfășoară fiecare fază de proiectare, pentru a putea adopta, în cadrul grupei de proiectare din șantier, soluții industrializate de execuție, ne-a precizat ing. Gavril Bălan,

de funcționare a viitoarelor instalații. O precizare absolut necesară : în stabilirea programelor de lucru este evident spiritul de echipă, de întrajutorare între unitățile de pe șantier. Este vorba de efectul firesc al îndelungatei lor colaborări, al stabilității personalului muncitor și de conducere, premise care au favorizat crearea unui stil de muncă elastic și eficient. „Oamenii știu bine ce au de făcut, au stabilite zilnic sarcini clare, sînt îndrumați cu competență și controlați cu autoritate pe tot parcursul activității lor", remarca ing. Constantin Balcan, directorul Trustului de construcții industriale din Constanța, antreprenorul general al lucrărilor.
Gradul ridicat de meca

nizare și prefabricare a lu
crărilor rePrez^nt^ o altă „linie

ne oferă, Întotdeauna, posibilitatea să ne desfășurăm activitatea la nivelul zestrei tehnice de care dispunem".Cu convingerea că această observație a fost reținută și de factorii in cauză, mai consemnăm, tot în acest domeniu, grija acordată mecanizării lucrărilor de betonare, de tinichige- rie, a transportului mecanizat al materialelor de termo și hidroizolatii atît pe orizontală, cît și pe verticală. La hala compresoarelor din cadrul instalațiilor de polietilenă de joasă1 presiune a fost adoptată metoda premontării luminatoarelor la sol, scurtîndu-se apreciabil durata acestei lucrări ; pardoselile antiscîntei sînt confecționate din dale prefabricate, așa cum și conductele tehnologice sînt prefabricate fie pe șantier, fie intr-o serie de baze special amenajate, rat !. în sfîrșit, montorii și-au asigu- întreaga gamă de utilaje, de la

cele de mică mecanizare la macaralele de mare capacitate. Un potențial tehnic care va trebui să-și spună „cuvîntul", în perioada următoare, prin intensificarea in continuare a ritmului de lucru. Mai ales că lucrătorii Trustului de construcții industriale Constanța se află în permanență în „spatele" montorilor, la pi- roliză, unde urmează să monteze pardoselile antiscîntei pe o suprafață de aproximativ 30 000 mp.
Asigurarea forței de mun

că necesare, calificarea și 
policalificarea ei constituie o altă preocupare majoră în efortul de a grăbi realizarea lucrărilor, predarea cu rapiditate sporită a fronturilor de lucru. Lucrătorii specializați în izolații hidrofuge și muncitorii șamotori execută curent și lucrări de izolații termice, iar lăcătușii — lucrări de tinichigerie. Totodată, este acordată o atenție maximă calificării și specializării intensive a sudorilor, care urmează o adevărată școală înainte de a trece să lucreze în instalațiile combinatului.— Rolul hotărîtor în mobilizarea oamenilor, în unirea eforturilor a- cestora revine organizației de partid de pe platformă, ne spunea tovarășul 
Stclian Stama, secretarul comitetului de partid. Aceasta este esența, rațiunea activității politico-organiza- torice pe care o desfășurăm. în consecință, ne-am subordonat toate planurile de măsuri, toate acțiunile întreprinse acestui obiectiv maior.Sînt, desigur, numeroase formele șl mijloacele muncii de partid în sprijinul realizării investiției. De la comandamentele organizate săptămînal de comitetul de partid de pe platformă, cu sprijinul direct și permanent al comitetului județean de partid — prilej cu care sînt dezbătute toate problemele ivite în acest răstimp — la stabilirea priorităților și a unor programe de lucru realiste, bazate ne evaluarea exactă a posibilităților existente la un moment dat pe șantier ; de la informarea sistematică a activului de partid, a muncitorilor asupra sarcinilor ce le revin, la dez-

baterea cu membrii formațiilor de lucru a modului cum au fost ele duse la îndeplinire și a măsurilor ce trebuie inițiate in continuare.Se muncește intens, se depun eforturi stăruitoare pe șantierul de la Midia-Năvodari. Iar dacă spațiul nu ne permite să ne referim decît sumar la faptele de muncă de pe această mare platformă, nu este de prisos să amintim pe cițiva dintre autorii lor : ing. Gheorghe Sandu, șef de brigadă complexă, Omar Yuksel, șeful secției mecanizare, Mihai Rusănescu, șeful unei echipe de dulgheri și mulți, foarte mulți constructori și montori.Perspectiva punerii rapide în funcțiune a noilor instalații este strîns legată și de promptitudinea cu care unitățile Ministerului Industriei Me
talurgice și Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini vor asigura furniturile solicitate : tablă zincată, flanșe (întreprinderea de utilaj chi
mic și forjă din Rimnicu Vilcea), ar
mături (întreprinderea de utilaj pe
trolier Tîrgovlște), returbenții la cup
torul de cocsare (întreprinderea 
„Hidromecanica" Brașov), coturi, reducții. teuri (întreprinderea de utilaj 
tehnologic Buzău și întreprinderea 
de utilaj chimic din Făgăraș).

O ultimă problemă : necesitatea 
unei exigențe maxime- față de nive
lul calitativ ireproșabil al lucrărilor, 
pe tot parcursul realizării acestora. Nici un amănunt, nici un detaliu nu trebuie lăsate la o parte, pentru că de înalta calitate a tuturor lucrărilor va depinde funcționarea în condiții de totală siguranță a viitoarelor instalații. Măsurile luate pentru verificarea proiectelor și îmbunătățirea unor soluții trebuie dublate de maxima răspundere față de calitatea fiecărei lucrări. Este o sarcină care revine, deopotrivă, beneficiarului, constructorilor, montorilor. cu toții chemat! să colaboreze permanent, să se soriiine reciproc în orice moment si în orice problemă, să dea dovadă de un autentic și exigent spirit de echipă.

Cristian ANTONESCU 
George MIHAESCU 
corespondentul „Scinteii
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Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene PHENIAN
COMUNICAT COMUN ROMÂNO-ANGOLEZLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Jose Eduardo dos Santos, președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, președintele Republicii Populare Angola, a efectuat. în fruntea unei delegații de partid și de stat, o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă România. în perioada 6—9 aprilie 1984.Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, președintele Republicii Populare Angola, tovarășul Jose Eduardo dos Santos, au purtat convorbiri oficiale desfășurate într-o atmosferă cordială, de înțelegere și încredere reciprocă. în cadrul convorbirilor s-a procedat la o analiză aprofundată a căilor și mijloacelor de promovare a raporturilor de prietenie și cooperare româ- no-angoleze și s-a făcut un schimb de păreri asupra problemelor actuale ale vieții internaționale.La convorbirile oficiale au participat :Din partea română tovarășii Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului. Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe. Ion Stolan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile Pungan, membru al C.C. al P.C.R., ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Nicolae Eremia, președintele Băncii române de comerț exterior. Marin Iliescu, ambasadorul Republicii Socialiste România Ia Luanda.Din partea angoleză tovarășii Afonso Domingos Van-Dunem „Mbin- da“, membru al C.C. și secretar pentru relațiile externe al M.P.L.A. — Partidul Muncii, Paulo Teixeira Jorge, membru al C.C. al M.P.L.A.— Partidul Muncii, ministrul relațiilor externe, Ismael Martins, ministrul comerțului exterior. Carlos Antonio Fernandes, secretar de stat pentru cooperare, Mario Alfredo da Fonseca Sotto Mayor Pizarro, viceguvernator al Băncii Naționale a Angolei, Francisco Romao de Oliveira e Silva, ambasador.

IAnalizînd stadiul de dezvoltare a relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Angola, cei doi președinți și-au exprimat satisfacția față de progresele înregistrate pe linia întăririi continue a prieteniei, solidarității militante și cooperării dintre țările și popoarele lor în spiritul Tratatului de prietenie și cooperare semnat la Luanda, la 14 aprilie 1979, și pe baza înțelegerilor convenite între conducerile de partid și de stat din cele două țări. în acest context, s-a subliniat evoluția pozitivă a colaborării pe plan politic, economic, social-cultural șl în alte domenii de interes comun, precum și Intensificarea conlucrării româno-an- goleze in favoarea independenței, .naționale, securității și înțelegerii internaționale. Cei doi președinți au reafirmat hotărîrea țărilor și popoarelor lor de a continua eforturile pentru aprofundarea acestei colaborări.Relevînd importanța deosebită a cooperării economice șl comerțului pentru dezvoltarea de ansamblu a raporturilor dintre cele două țări și popoare și ținînd seama de posibilitățile largi de care dispun economiile lor naționale, de prioritățile programelor lor de dezvoltare economică șl socială, cei doi șefi de stat au indicat ca organele de resort române și angoleze să acționeze pentru creșterea și diversificarea schimburilor comerciale, să stabilească obiective concrete pentru dezvoltarea cooperării în producție in domeniile energetic, petrolier, minier, agricol, pescuitului, prelucrării lemnului, construcțiilor industriale, precum șl în domeniul pregătirii de cadre.Președintele Republicii Socialiste România și președintele Republicii Populare Angola au apreciat rezultatele lucrărilor celei de-a patra sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică, industrială și tehnică, care au avut loc recent Ia București și au hotărit ca organele de resort din cele două țări să adopte măsurile necesare pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a înțelegerilor realizate.Cu scopul de a consolida cadrul de promovare a relațiilor economice dintre România și Angola, s-au semnat Acordul între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Angola privind transporturile aeriene civile și Acordul între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Angola privind navigația maritimă.Secretarul general al Partidului Comunist Român și președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii au dat o înaltă apreciere colaborării dintre Partidul Comunist Român și M.P.L.A.— Partidul Muncii și au subliniat necesitatea dezvoltării acestei colaborări pentru Întărirea raporturilor de prietenie și solidaritate dintre cele două țări și popoare.Cei doi' conducători au reafirmat hotărîrea lor de a întări legăturile, contactele și colaborarea dintre Partidul Comunist Român și M.P.L.A.— Partidul Muncii și, în acest scop, de a stimula schimburile de delegații. de informații și materiale privind activitatea ideologică, politică, social-economică și culturală a celor două partide.în acest sens, s-a semnat Protocolul de cooperare între Partidul Comunist Român și M.P.L.A. — Partidul Muncii pe perioada 1984—1985.Secretarul general al Partidului Comunist Român și președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii au subliniat, totodată, însemnătatea legăturilor pe linia organizațiilor de sindicat, tineret, femei și alte organizații de masă, rolul important al acestor legături pentru un mai larg schimb de experiență și apropierea tot mai strînsă între cele două popoare.Președintele Nicolae Ceaușescu șl președintele Jose Eduardo dos Santos au hotărit să fie lărgite legăturile și întîlnirile dintre reprezentanții celor două țări la nivel guvernamental, parlamentar, între organele și organismele din domeniul învățămîntului, științei, culturii și mijloacelor de informare in masă și au evidențiat utilitatea realizării de consultări periodice între ministerele de externe ale celor două țări.

IIPreședintele Republicii Socialiste România și președintele Republicii Populare Angola, examinînd problemele complexe ale vieții internaționale actuale, își exprimă profunda lor îngrijorare față de încordarea gravă la care s-a ajuns în relațiile dintre state, ca rezultat al escaladării cursei înarmărilor, folosirii forței și amenințării cu forța, amestecului și intervenției în treburile interne ale statelor, conflictelor și războaielor din diferite părți ale lumii, negării dreptului popoarelor la autodeterminare și de a-și alege liber calea proprie dezvoltării economice și sociale, lipsei de progrese semnificative în rezolvarea problemelor țărilor în curs de dezvoltare, crizei prelungite în care se află economia mondială.Față de această situație care amenință pacea și securitatea internațională și afectează profund interesele supreme ale popoarelor, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Jose Eduardo dos Santos consideră că trebuie luate măsuri hotărite și urgente pentru a se pune capăt cursului spre confruntare și război, pentru promovarea unei politici de destindere, de respect al independenței naționale, de pace și colaborare între națiuni.Președintele Republicii Socialiste România și președintele Republicii Populare Angola consideră că întărirea independenței naționale reprezintă un factor esențial pentru progresul economic și social, pentru dezvoltarea cooperării economice internaționale pe baza egalității în drepturi și avantajului reciproc, pentru lichidarea politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste.Președinții Republicii Socialiste România și Republicii Populare Angola au reafirmat convingerea lor fermă că oprirea cursei înarmărilor, realizarea unor măsuri practice și eficace de dezarmare generală, și în primul rind de dezarmare nucleară, și înfăptuirea unui echilibru militar nu pe calea acumulărilor de noi armamente, ci prin reducerea celor existente Ia un nivel cit mai scăzut constituie problema-cheie a relațiilor internaționale actuale, de care depind pacea, securitatea și progresul omenirii.în acest context, ei consideră că este necesar să se treacă neîntîrziat la interzicerea generală și totală a experiențelor cu arma nucleară, încetarea producției și reducerea treptată a stocurilor de arme nucleare, pină la completa lor lichidare, interzicerea folosirii armei nucleare, interzicerea creării unor noi tipuri și sisteme de arme de distrugere în masă, reducerea cheltuielilor militare, lichidarea bazelor militare, crearea de zone denuclearizate și zone ale păcii în diferite regiuni ale lumii, desființarea pactelor militare.Cei doi președinți au subliniat că resursele financiare rezultate din reducerea cheltuielilor militare trebuie folosite pentru soluționarea proble- melof fiecărei țări, și în special pentru sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare. în vederea accelerării progresului lor economico-social.Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Populare Angola, tovarășul Jose Eduardo dos Santos, își exprimă marea preocupare față de situația deosebit de gravă care s-a creat în Europa ca urmare a trecerii la amplasarea de noi rachete nucleare, ceea ce duce la intensificarea cursei înarmărilor și mărește pericolul pentru izbucnirea unui nou război mondial, care va fi inevitabil nuclear, cu consecințe catastrofale pentru toate popoarele din Europa și din lume, primejduind însăși existența popoarelor și a vieții pe planeta noastră. Cei doi președinți consideră necesar să fie oprită amplasarea de rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune în Europa, U.R.S.S. să renunțe la contramăsu- rile anunțate și, pe această bază, să fie reluate negocierile sovieto-ame- ricane de la Geneva în vederea realizării unor acorduri și înțelegeri corespunzătoare, care să ducă in final la eliberarea Europei de orice arme nucleare.Ei consideră ca fiind de mare importanță crearea de zone denuclearizate în Balcani, în nordul Europei și in alte părți ale continentului.Cei doi conducători subliniază marea însemnătate pe care o acordă Conferinței de la Stockholm și consideră necesar să se treacă neîntir- ziat la un dialog real intre cele 35 de state participante pentru convenirea de măsuri concrete și eficiente de încredere și -securitate, de dezarmare în Europa, astfel încît Conferința să se poată încheia cu rezultate pozitive, să răspundă așteptărilor popoarelor din Europa și din lume.Analizînd situația din Africa, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Jose Eduardo dos Santos au relevat afirmarea voinței popoarelor și statelor africane de a-și consolida independența națională, de a adinei cooperarea economică dintre ele și de 
a întări unitatea lor de acțiune.Cei doi președinți au apelat la sprijinul și solidaritatea comunității internaționale cu eforturile desfășurate de țările din Africa australă pentru progresul lor economic și social, pentru a li se asigura respectarea suveranității, independentei și integrității teritoriale, împotriva încercărilor de destabilizare din partea Africii de Sud.Cei doi conducători au subliniat necesitatea respectării depline de către Africa de Sud a angajamentului său de a-și retrage trupele din sudul Angolei, de a înceta sprijinul acordat forțelor antiguvernamentale puse în slujba Pretoriei, de a pune capăt actelor agresive împotriva vecinilor săi.Cei doi președinți au apreciat că acțiunile diplomatice întreprinse de Guvernul Republicii Populare Angola pentru apărarea suveranității, independenței și integrității sale teritoriale, al căror scop este dezangajarea militară și retragerea completă a trupelor sud-africane de pe teritoriul Angolei, contribuie la eforturile poporului angolez de consolidare a realizărilor obținute de revoluția angoleză pe calea dezvoltării economice și sociale a țării.Președinții României și Angolei au evidențiat necesitatea imperioasă de a se asigura accesul neîntîrziat al Namibiei la independență, ca și dreptul poporului namibian de a-și alege de sine stătător calea dezvoltării sale viitoare, potrivit aspirațiilor și intereselor sale legitime. A fost reafirmată solidaritatea militantă a celor două țări și deplinul lor sprijin față 

de lupta dreaptă a poporului namibian sub conducerea S.W.A.P.O., singurul său reprezentant legitim. Ambii președinți au relevat, de asemenea, necesitatea de a fi depuse toate eforturile pe plan internațional, pentru a se lua măsuri eficiente, sub auspiciile O.N.U., pentru acordarea rapidă a accesului Namibiei la independență, pe baza rezoluției 435 a Consiliului de Securitate.Cei doi conducători au subliniat necesitatea de a se pune capăt regimului de apartheid și politicii de discriminare rasială din Africa de Sud, practici inumane unanim condamnate pe plan internațional.Cei doi președinți au subliniat rolul important ce revine Organizației Unității Africane în lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, a rasismului și a politicii de apartheid, ca și acțiunile pe care organizația le întreprinde pentru rezolvarea politică a diferendelor și stărilor de tensiune din Africa, și s-au pronunțat pentru creșterea contribuției sale la soluționarea problemelor complexe politice, economice și sociale cu care sînt confruntate țările africane, in eforturile lor de a-și asigura dezvoltarea liberă, pașnică și independentă. Ei au relevat rolul deosebit de important care revine O.U.A. pentru întărirea cooperării economice între țările africane, în vederea consolidării independenței lor politice și economice.Reafirmînd atașamentul țărilor lor la principiul rezolvării tuturor problemelor litigioase dintre state, exclusiv prin mijloace pașnice, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Jose Eduardo dos Santos consideră că numai pe această bază trebuie să fie soluționate conflictele existente în Orientul Mijlociu, in Asia, America Centrală și alte regiuni ale globului.Exprimîndu-și preocuparea față de creșterea încordării și complexitatea șituației din Orientul Mijlociu care amenință pacea și securitatea internațională, cei doi președinți reafirmă convingerea lor că o pace trainică. justă și globală în Orientul Mijlociu nu se poate înfăptui decît prin retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, prin exercitarea dreptului poporului palestinian la autodeterminare și crearea unui stat independent propriu, prin asigurarea securității tuturor statelor din zonă. Ei au subliniat necesitatea de a se continua activitatea politică și diplomatică ce trebuie să ducă la soluționarea problemei poporului palestinian în conformitate cu interesele și aspirațiile sale. în acest context, a fost evidențiată importanta convocării sub egida O:N.U. a unei conferințe Internaționale în problema palestiniană la care să participe părțile interesate, inclusiv O.E.P., precum și alte țări care pot să-și aducă contribuția la procesul de pace in Orientul Mijlociu. S-a relevat necesitatea întăririi unității naționale palestiniene în cadrul O1E.P. pentru împlinirea cit mai grabnică a aspirațiilor legitime ale poporului palestinian.Cei doi șefi de stat consideră că trebuie făcut totul pentru consolidarea încetării focului în Liban și realizarea reconcilierii naționale Intre toate forțele politice, că este necesar să se acționeze în continuare pentru retragerea necondiționată a trupelor israeiiene din această țară, pentru o înțelegere și acorduri corespunzătoare care să asigure respectarea independenței, suveranității, unității naționale și integrității teritoriale a Libanului, pentru crearea condițiilor ca poporul libanez să-și rezolve singur problemele interne, fără nici un a- mestec din exterior.Relevînd enormele pierderi în vieți omenești și marile pagube materiale pe care le provoacă continuarea războiului dintre Iran și Irak, precum și pericolul pe care îl creează pentru pace în zonă, președinții României și Angolei au subliniat necesitatea încetării acțiunilor militare, retragerii trupelor la frontierele naționale și trecerii la negocieri in vederea reglementării pașnice a diferendului dintre cele două state, care este in interesul celor două popoare de a trăi în pace și bună vecinătate.Referindu-se la consecințele grave pentru toate țările ale creșterii instabilității economiei mondiale, persistenței crizei economice, energetice și monetar-financiare și menținerii fenomenului subdezvoltării în zone vaste ale globului, cei doi președinți consideră că o cerință imperativă pentru pacea și securitatea popoarelor o constituie lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice internaționale.în acest context, ei au fost de acord că o importanță hotăritoare o au promovarea largă a colaborării etonomice internaționale prin renunțarea la măsuri protecționiste, asigurarea comercializării materiilor prime la prețuri remuneratorii pentru producători și echitabile pentru consumatori, convenirea unor programe speciale de ajutorare a țărilor în curs de dezvoltare în domeniile agriculturii, industriei, transporturilor și în alte sectoare de activitate, asigurarea unui transfer substanțial de tehnologie modernă către aceste țări in condiții avantajoase și sprijinirea lor în formarea de cadre naționale,
Semnarea unor documente 

româno-angolezeTovarășii îon Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R., șl Afonso Domingos Van-Dunem „Mbin- da“. membru al C.C. și secretar pentru relațiile externe al M.P.L.A. — Partidul Muncii, au semnat, luni dimineața, Protocolul privind colaborarea între Partidul Comunist Român și M.P.L.A. — Partidul Muncii din Angola In perioada 1984—1985.
★întîlnirile de lucru dintre membrii delegațiilor română și angoleză. desfășurate în spiritul orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Jose Eduardo dos Santos, președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, președintele Republicii Populare Angola. au fost concretizate, luni dimineața, prin semnarea unor acorduri între guvernele celor două țări.Ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, 

stimularea cooperării economice între țările în curs de dezvoltare.Cei doi președinți consideră necesar să fie întreprinse măsuri hotărî- te pentru soluționarea problemei datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare, pentru stabilirea de modalități practice de reducere și stabilizarea dobînzilor la niveluri rezonabile și de asigurare a accesului acestor țări la creditele internaționale in condiții preferențiale.Constatînd cu îngrijorare că In cadrul negocierilor purtate pină în prezent la O.N.U., în alte foruri internaționale, nu s-au obținut rezultate semnificative de natură să contribuie la eliminarea obstacolelor din calea progresului economic al țărilor în curs de dezvoltare și sprijinirea dezvoltării lor mai rapide, cei doi președinți au reliefat necesitatea începerii neîntîrziate și desfășurării, pe baza unei voințe politice constructive, a negocierilor globale, cu participarea tuturor statelor și luîndu-se în considerare interesele lor legitime.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Jose Eduardo dos’Santos sînt de părere că Organizația Națiunilor Unite constituie forul cel mai potrivit pentru desfășurarea negocierilor multilaterale și rezolvarea politică a tuturor problemelor internaționale. în vederea îndeplinirii acestor obiective, cei doi șefi de stat consideră că trebuie acționat pentru creșterea rolului șl eficienței organizației mondiale în consolidarea păcii, securității, sprijinirea dezvoltării și cooperării, pentru rezolvarea pașnică a diferendelor și conflictelor dintre state, pentru democratizarea structurilor și amplificarea activităților sale, adaptarea ei la cerințele și realitățile actuale ale comunității internaționale.în acest sens, cei doi președinți au apreciat adoptarea la O.N.U. a Declarației asupra reglementării pașnice a diferendelor între state și au subliniat importanța creării în cadrul organizației a unui organism permanent de bune oficii, mediere și conciliere.Președinții României și Angolei reafirmă convingerea lor că toate statele, fără deosebire, trebuie să participe activ, în condiții de deplină egalitate în drepturi la soluționarea problemelor de interes general. Ei consideră că țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare trebuie să joace un rol mai însemnat in dezbaterea și soluționarea problemelor internaționale. în această ordine de idei, ei au reliefat importanța mișcării țărilor nealiniate în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonia- lismului, pentru pace, securitate și independență națională, pentru oprirea cursei înarmărilor și pentru trecerea la dezarmare, pentru edificarea noii ordini economice internaționale.Cei doi președinți s-au pronunțat pentru intensificarea conlucrării dintre cele două țări pe arena internațională, în cadrul O.N.U. și gl ițistj- tuțiilor sale specializate, al „Grupului celor 77“ și al mișcării țărilor nealiniate în scopul creșterii contribuției lor la reglementarea problemelor majore ale vieții internaționale, pentru promovarea păcii și cooperării în lume.
IIIîn timpul vizitei, tovarășul președinte Jose Eduardo dos Santos și membrii delegației angoleze au vizitat obiective economice și sociale din București și județele Prahova și Brașov.Președintele Republicii Populare Angola a exprimat, în numele său și al delegației angoleze, profunda recunoștință pentru cordialitatea și calda ospitalitate cu care au fost primiți pretutindeni, manifestare a sentimentelor de prietenie și solidaritate existente între cele două partide, țări și popoare.Președintele \ Republicii Socialiste România și președintele Republicii Populare Angola exprimă deplina satisfacție pentru noua întîlnire la nivel înalt româno-angoleză, pentru convorbirile și înțelegerile la care s-a ajuns, fiind încredințați că aceasta reprezintă o nouă și valoroasă contribuție la aprofundarea raporturilor de prietenie și strînsă colaborare dintre cele două țări, în interesul și spre binele popoarelor român și angolez, al cauzei păcii, dezvoltării independente, progresului și cooperării internaționale. Cei doi șefi de stat apreciază că rezultatele vizitei confirmă încă o dată importanța deosebită a întîlnirilor la nivel înalt pentru determinarea cursului dezvoltării raporturilor româno-angoleze.Tovarășul Jose Eduardo dos Santos, președintele M.P.L.A.—Partidul Muncii, președintele Republicii Populare Angola, a invitat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. să efectueze, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială de prietenie în Republica Populară Angola. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei urmînd a fi stabilită ulterior, pe cale diplomatică.

București, 9 aprilie 1984

tovarășul Vasile Pungan, și tovarășul Carlos Antonio Fernandes, secretar de stat pentru cooperare, au semnat Acordul între guvernele celor două țări privind navigația maritimă, iar ministrul afacerilor externe, tovarășul Ștefan Andrei, și ministrul relațiilor externe al R. P. Angola, tovarășul Paulo Teixeira Jorge, au semnat Acordul între guvernele țărilor lor privind transporturile aeriene civile. Miniștrii de externe ai celor două țări au efectuat, de asemenea, schimbul instrumentelor de ratificare a Tratatului de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Populară Angola, semnat la 14 aprilie 1979, la Luanda. ★Posibilitățile de dezvoltare In continuare a cooperării economice și a schimburilor comerciale între Republica Socialistă România și Republica Populară Angola au fost consemnate intr-un Aide-Mâmoire. (Agerpres)

Oaspete 
al județului BrasovDuminică dimineața, președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, președintele Republicii Populare Angola, Jose Eduardo dos Santos, împreună cu persoanele oficiale angoleze care îl însoțesc au vizitat unități economice și cartiere de locuințe din Brașov.Oaspeții au fost însoțiți de tovarășii Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Marin Ne- delcu, prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., președintele consiliului popular județean, loan Drăghici, primarul municipiului.Primul obiectiv vizitat a fost cunoscuta întreprindere de autocamioane, una dintre cele mai puternice unități industriale ale județului, care realizează o gamă largă de autocamioane pentru piața internă și pentru export.La sosire, oaspeții au fost salutați de Ilarie Munteanu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, de membrii consiliului de conducere al întreprinderii, de numeroși muncitori.Directorul general al centralei industriale de resort, Ion Stoica, a înfățișat oaspeților evoluția întreprinderii și perspectivele producției românești de autocamioane. El a subliniat contribuția hotăritoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea acestei ramuri importante a economiei noastre naționale. S-a arătat că unitatea brașoveană realizează în prezent 45 000 autocamioane pe an, în peste 75 de tipuri și variante, de la 0,5 la 120 tone, folosite în transporturile interne și internaționale, precum și pe marile șantiere. De asemenea, au fost prezentate aspecte privind activitatea consiliului oamenilor muncii, ca organ al democrației muncitorești.în continuare s-au vizitat unele sectoare de producție, unde oaspeții au avut ocazia să cunoască modernele procese tehnologice, dotarea cu mașini-unelte de mare randament, realizate in principal de întreprinderea brașoveană, precum și automatizarea și cibernetizarea unor operații de producție, care asigură o calitate înaltă produselor.Pe o pla’tformă în aer liber au fost prezentate, apoi, cele mai noi tipuri de mijloace de transport realizate de industria românească de specialitate. Au reținut atenția autovehiculele pentru transportul de mărfuri — autocamioane de diferite tipuri și utilități, autobuze moderne, microbuze, alte mijloace de transport — gama autoturismelor din familia „Dacia", realizări care atestă puterea de creație a industriei noastre constructoare de mașini.In continuare au fost prezentate diferite tipuri de tractoare produse de România, începind cu tractoare — pe roți și șenile — de capacitate mică și terminînd cu tractoarele industriale cu puteri, gabarite și utilizări din cele mai diferite, în conformitate cu cerințele beneficiarilor . interni și externi.Luind cunoștință de calitățile lor tehnico-funcționale, de performanțele acestora, oaspeții au avut cuvinte de înaltă apreciere asupra produselor prezentate.In încheierea vizitei, președintele Jose Eduardo dos Santos a notat în cartea de onoare a întreprinderii aprecieri deosebite la adresa harnicilor constructori de mașini și tractoare brașoveni.Solii poporului angolez au făcut apoi o vizită la întreprinderea agricolă Prejmer, unitate fruntașă a județului, cunoscută pentru rezultatele obținute la diferite culturi, precum și în zootehnie. Directorul unității, ing. Ion Toma, a prezentat principalele sectoare de producție ale unității, aspecte ale aplicării cuceririlor științei și tehnicii in producția agricolă, succesele înregistrate, pentru care întreprinderea a fost decorată, în mai multe rinduri, cu înalte distincții. S-a arătat că. pe lingă activitățile tradiționale, unitatea a dezvoltat o puternică bază piscicolă, precum și o crescătorie de nutrii, ceea ce aduce importante beneficii.Președintele Jose Eduardo dos Santos a felicitat gazdele pentru rezultatele obținute și le-a urat noi succese in muncă.în continuare, președintele angolez a vizitat unele cartiere de locuințe ale Brașovului, luind, astfel, cunoștință de rezultatele eforturilor făcute de partid și de stat pentru modernizarea localităților țării, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale celor ce muncesc.în încheierea vizitei, înaltul oaspete și-a exprimat admirația față de frumusețea noilor cartiere ale Brașovului, apreciind elogios munca edililor brașoveni.La amiază, oaspeții au vizitat cunoscuta stațiune turistică internațională Poiana Brașov. Gazdele au oferit aici un dejun in onoarea solilor poporului angolez.După-amiază, președintele Jose Eduardo dos Santos s-a înapoiat în Capitală. (Agerpres)

teatre

în legătură cu încetarea din viață a tovarășului O Bek Riong, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, membru al Comitetului Popular Central, general de armată, membru al Comisiei Militare a C.C, al P.M.C.. vicepreședinte al Comitetului Apărării, vă transmit dumneavoastră, și prin dumneavoastră familiei îndoliate, sentimentele mele de adîncă compasiune.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

CronicaLuni a sosit în Capitală delegația Adunării Poporului a Republicii Democratice Sudan, condusă de Izz El Din Sayed, președintele Adunării Poporului, președintele Consiliului Uniunii Interparlamentare, care, la invitația Marii Adunări Naționale, face o vizită în țara noastră. Din delegație fac parte Hussein Moha- moud Ahmed, secretar general al Adunării Poporului, Mohamed Ibrahim, Aii Osman El Khalifa — deputați, alte persoane oficiale.După-amiază, . tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, s-a intîlnit cu delegația parlamentară sudaneză.In timpul întrevederii a avut loc un schimb de informații cu privire la activitatea și preocupările celor două parlamente și s-a subliniat necesitatea sporirii conlucrării dintre parlamentele României și Suda-
A apărut „Era socialistă11 nr. 7/1984în deschidere este publicat editorialul „Programe de importanță primordială pentru economia națională, pentru progresul multilateral al patriei". în continuare sînt inserate articolele : „Proprietatea socialistă în actuala etapă a dezvoltării societății românești" de Aurel Negucioiu; „Strategia modernizării industriei" de Dumitru Fundătură ; „Unitatea clasei muncitoare, factor fundamental în afirmarea sa ca forță socială conducătoare a României" de Ion Popescu-Puțuri ; „Probleme ale teoriei contradicțiilor vieții sociale" de Ion Tudosescu ; „Trecerea României la un nou stadiu de dezvoltare și

15,00 Telex
15,05 Agronomia pe Înțelesul tuturor
15,25 Amfiteatru studențesc
16,10 Ecran de vacanță (color) — dese

ne animate
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) • Zilei 

muncii, faptele de muncă ale țării
20,20 Actualitatea In economie
20,35 CIntec nou pe plai de mioriță — 

muzică populară
20.50 Teatru TV : „Podul* * de Toma 

Mlchinlci. în distribuție : Dan 
Condurache, Constantin Dlplan, 
Monica Ghluță, Cristina Deleanu, 
Mlrcea Bașta, Mlrela Nicolau, Ma- 
rla Kotâru, Mlhă’i Mereuță."Regla

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Vlaicu Vodă — 15; Titanic 
vals — 19,30; (sala Atelier) : Fata din 
Andros — 17; (sala „Ion Vasilescu", 
12 27 45) : Cavoul de familie — 19,30. 
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Studioul 
tinărului muzician" (IV) — în cola
borare cu Ansamblul artistic al 
U.T.C., ansamblul „Concerto" și co
rul Filarmonicii din Cluj-Napoca —
19.
• Opera Română (13 18 57) : Aida —
18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : My 
fair lady — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulan dr a* 
(la Palatul sporturilor și culturii, 
14 75 46) : Gustul parvenirii — 18.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul șl 
bunul Dumnezeu — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19,30.
® Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Sentimente și naftalină — 
19,30.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Serenadă tîrzie — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt al 
dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Băiatul cu sticleți — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Concert în.., haz major —
19.
® Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Hoțul de vulturi •— 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Aventurile lui Plum-Plum — 10; (sala 
„Ion Vasilescu") : Dana și Leul — 10. 
© Circul București (10 41 95) : Specta

șeii; artistică Silviu Jlcman
21.50 ‘VIdeoteca internațională (colorJ
22,15 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

O formă de economisire comodă 
și avantajoasăAsigurarea servirii In cele mal bune condiții a populației constituie unul din obiectivele principale ale activității întregului personal al Casei de Economii și Consemna- țiuni. Printre măsurile luate pentru realizarea acestui obiectiv se numără și înființarea de unități și puncte de servire C.E.C. în multe unități economice și instituții, pentru asigurarea servirii oamenilor muncii chiar la locul unde își desfășoară activitatea.în afara efectuării operațiilor de depuneri și restituiri curente, lucrătorii acestor unități și puncte de servire C.E.C. realizează în principal cerințele sutelor de mii de depunători care doresc să economisească permanent, lună de lună, pe bază de consimțămînt scris prin virament. Această formă modernă de economisire prezintă numeroase a- vantaje pentru depunători, printre care menționăm : scutirea de a se mai deplasa de fiecare dată Ia unitățile C.E.C. pentru efectuarea de depuneri, acestea efectuîndu-se la locul de muncă al depunătorului ; se asigură o continuitate și regularitate in acțiunea individuală de economisire ; depunătorul beneficiază de toate drepturile și avantajele generale ale economisirii la C.E.C., cît și de cele specifice instrumentului de economisire folosit. Cei aproape 400 000 de oameni ai muncii care economisesc lunar pe bază de consimțămînt scris prin virament, și numărul acestora este în continuă creștere, s-au convins

colul „Circul Mare din Moscova" — 
15; 19,30.
© Estrada Armatei (la C.C.A., 
13 60 64): Estrada In croazieră — 19,30. 
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Suflete tari — 19.

cinema
© Galax : VICTORIA (16 28 79) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, MELO
DIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Aziza (spectacol de gală în cadrul 
„Zilelor filmului tunisian") : STUDIO 
(59 53 15) -~ 19.
® Program de desene animate — 9; 
10,45; 12,30; 14,15; 16, Îndrăgostit la 
propria dorință — 17,45; 19,45 ; DOI
NA (16 35 38).
© Un petic de cer : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
© Vreau să $'tiu de ce am aripi ; 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA 
(85 77 12) — 11 ; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
© Ediție specială: CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© De patru ori start : UNION
(13 49 04) — 11,30: 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Imposibila iubire : DACIA (50 35 94)
— 9; 12; 16; 19, FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 18,30.
© Secretul lui Bachus: LIRA (3171 71)
— 15,30; 17,45; 20, GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COS
MOS (27 54 95) — 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
© Ringul : MUNCA (21 50 97) — 15,30; 
17,30: 19,30.
© Prințesa Păun : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20, PACEA
(60 30 85) - 14,30; 17; 19,30.
© Mexicul In flăcări 8 SCALA

zileinului, atît pe plan bilateral, cît șl internațional.Au participat Stan Soare, președintele Grupului român al Uniunii Interparlamentare, deputați.Biroul Marii Adunări Naționale a oferit un dineu în onoarea parlamentarilor sudanezi.★Delegația Adunării Naționale a Republicii Socialiste Vietnam, condusă de Nguyen Huu Tho, președintele Adunării Naționale, care, la invitația Marii Adunări Naționale, a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit, luni, Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, de deputați.Au fost prezenți Tan Phong, ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam la București, membri ai ambasadei. (Agerpres)
realizarea unei noi calități a muncii și vieții" de Gheorghe Crețoiu ; „Rolul învățămîntului și culturii in procesul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate" de loan Jinga ; „Teoria «războiului nuclear limitat» și realitățile contemporane" de Constantin Ene ; „Critica societății capitaliste între opțiunea socială și psihologism" de Florin Druță.Revista mal publică dezbaterea cu tema „Rolul educației materialist- științifice în formarea conștiinței socialiste" și rubrica „Cărți și semnificații".
vremea

Timpul probabil pentru intervalul 10 
aprilie, ora 21 — 13 aprilie, ora 21. In 
țară : Vremea va deveni in general in
stabilă. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros in partea a doua a intervalului, 
clnd vor cădea ploi locale, care vor 
avea sl caracter de aversă. In primele 
zile, ploile vor avea un caracter izolat. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre zero și 10 grade, izolat mal scă
zute In depresiunile intramontane, iar 
cele maxime, In ușoară creștere, vor 
fi cuprinse intre 10 și 20 de grade, pe 
alocuri mai ridicate. In București : 
Vreme tn curs de încălzire ușoa.-ă. Ce
rul va £1 temporar noros. Va ploua în
deosebi în partea a'doua a intervalului. 
Vînt slab pină la,moderat. Tempera
turile minime vor'fi cuprinse între 
și 7 grade, iar cele maxime între 15 șl 
10 grade. (Ortansa Jude, meteorolog 
de servlcluj.

din plin de avantajele acestei forme moderne de economisire la C.E.C.Depunătorilor care nu folosesc încă această formă de economisire. Casa de Economii și Consemnațiuni le recomandă să se adreseze ghișee- lor sau punctelor de servire C.E.C. din unitatea în care lucrează ori. în lipsa acestora, direct serviciilor financiare prin care să solicite depunerea lunară sau chenzinală a sumei pe care o doresc din retribuția personală, precum și instrumentul de economisire pe care să fie depuse sumele respective.Spre exemplu, dacă consimțămîn- tul dv. este de 1 000 lei lunar, pe un libret de economii cu dobîndă pe termen, economisiți următoarele sume : după 1 an — 12 388,20 lei, după 2 ani — 25 519,70 lei. după 3 ani — 39 439,10 lei. după 4 ani — 54 193,70 lei, după 5 ani — 69 833,55 lei, după 10 ani — 163 286,60 lei.Avantajul economisirii prin a- ceastă formă este evident : după 10 ani realizați un sold al economiilor de 163 286,60 lei, din care 43 286,60 lei reprezintă dobîndă de 6 la sută acordată anual de Casa de Economii și Consemnațiuni, la depunerile efectuate pe libretele de economii cu dobîndă pe termen.Dacă v-ați ( convins de utilitatea acestei forme'de economisire, prin exemplul de mai sus, atunci nu ră- mîne decît să solicitați acest lucru ghișeului C.E.C. sau serviciului financiar care vor da curs imediat solicitării dv.
(11 03 72) — 9; 12; 16; 19, MODERN 
(23 71 01) — 9; 12; 16; 19, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 12; 16; 19. •
© Moartea vine la decolare : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 14,15; 16; 17,45;
19,45, COTROCENI (49 48 48) — 15;
17,15; 19,30.
© Torpilorii : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Trompetistul: VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Balada cavalerului Ivanhoe : FLA- 
CARA (20 33 40) — 10,30; 13; 15,30; 17;
19.
© Avertismentul : PATRIA (11 86 25) 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30, 
FAVORIT (45 31 70) — .9; 11,30; 14,15; 
17; 19,45, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19,30.
© Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Misiunea secretă a maiorului Cook: 
CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
© Despărțire temporară : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12; 15.30; 19.
© Afacerea Pigot : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
0 Domnișoara Noorie ; AURORA 
(35 04 661 — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30: 
15,45: 18: 20.
@ Febra aurului : FLOREASCA
(33 29 71) — 11 ; 13; 15,30; 17.45; 20, TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20,15.
O Campionul : GLORIA (47 46 75) —
8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
© Salamandra : POPULAR (35 15 17) 
_  îs oft * 17 70 • 10 70
© Răzb’oiui stelelor : VOLGA (79 71 26)
— 9; 12; 16; 19.
© Capcană neobișnuită : PROGRE
SUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
@ Program de vacanță : UNION — 9; 
COSMOS — 9; FLAMURA — 9; FLO
REASCA — 9.



și colaborare româno-angoleze VIZITA IN IRAK A PRIMULUI MINISTRU Al GUVERNULUI 
ROMAN, TOVARĂȘUL CONSTANTIN DASCALESCU 

începerea convorbirilor oficialeVizita oficială de prietenie efectuată în țara noastră, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de tovarășul Jose Eduardo dos Santos, președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, președintele Republicii Populare Angola, în fruntea unei delegații de partid și de stat, se înscrie ca un moment remarcabil in evoluția pozitivă a legăturilor de prietenie, colaborare și solidaritate militantă româno-angoleze.Așa cum se știe, promovind consecvent o politică de solidaritate cu popoarele africane, cu toate națiunile ce s-au ridicat in apărarea dreptului lor sacru de a fi stăpîne pe propriile destine, partidul și poporul nostru au sprijinit multilateral lupta de eliberare a poporului angolez, sub conducerea M.P.L.A., năzuințele sale spre consolidarea independenței, înlăturarea consecințelor dominației coloniale și făurirea unei vieți noi, prospere. De o însemnătate hotăritoare pentru dezvoltarea ascendentă a raporturilor bilaterale s-au dovedit întilniriie și convorbirile româno-angoleze la nivel înalt, fie la București, fie pe pămîntul Africii, și în mod deosebit vizita întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Angola în 1979, documentele și înțelegerile încheiate cu acel prilej, în primul. rind Tra- tatul de prietenie și cooperare romano-angolez. Bunele relații ro- mano-angoleze și-au găsit expresia într-o serie de acțiuni de cooperare, îndeosebi în domeniile agriculturii prelucrării lemnului și, totodată, ai pregătirii cadrelor, numeroși tineri angolezi făcîndu-și studiile în România.Sub aceste auspicii favorabile, vi- zița in România a tovarășului Jose Eduardo dos Santos a asigurat continuitatea dialogului la nivel înalt dmtre țările și partidele noastre, evidențiind, așa cum se arată și in 
Comunicatul comun dat publicității, satisfacția reciprocă pentru evoluția relațiilor româno-angoleze, cărora rezultatele recentei vizite le conferă noi dimensiuni și impulsuri.în acest spirit, adresîndti-se oaspetelui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia în toastul rostit la dineul oficial : „Vizita pe 
care o faceți constituie o expresie a 
bunelor raporturi de prietenie și so
lidaritate, statornicite între po
poarele noastre încă din anii luptei 
de eliberare a poporului angolez. 
Sîntem bucuroși să constatăm că 
prietenia și solidaritatea româno- 
angoleză se dezvoltă astăzi cu suc
ces, în interesul propășirii econo
mice și sociale a celor două țări și 
popoare, al cauzei păcii și colabo
rării internaționale".La rindul său, tovarășul JOSE 
EDUARDO DOS SANTOS arăta cu 
același prilej : „Constatăm cu mare 
satisfacție și bucurie că legăturile 
de prietenie și solidaritate care 
unesc popoarele și partidele noastre 
s-au consolidat după proclamarea 
independenței noastre acum peste 
opt ani, favorizînd creșterea coope
rării economice reciproc avantajoase 
intre cele două țări ale noastre".Desfășurate într-o atmosferă de cordialitate și comprehensiune mu

R, S, F. IUGOSLAVIA

Realizări și perspective în dezvoltarea 
economico - socialăBELGRAD. — Planul de dezvoltare social-economică a R.S.F. Iugoslavia pe anul în curs definește politica de ansamblu a țării, direcțiile de acțiune, ca parte a programului de stabilizare economică pe termen lung. înfăptuirea acestor obiective — relevă agenția Taniug — va permite ca, în anul 1984, produsul social să crească cu 2 la sută, volumul producției industriale — cu circa 3 procente, cel al producției agricole — cu 2 la sută. O atenție deosebită se acordă exporturilor, care urmează să fie sporite cu 17 la sută.Creșterea producției industriale va fi asigurată, în principal, pe seama sporirii productivității muncii, deoarece investițiile capitale vor fi reduse cu 10 la sută.O atenție deosebită se va acorda urgentării încheierii lucrărilor de construcție a capacităților energetice în curs de construcție și realizării altora noi. Totodată — menționează agenția Taniug — se impune o mai bună folosire a forței de muncă disponibile, în primul rînd a cadrelor de specialiști.★Industria materialelor de construcții din Iugoslavia are* 1 un rol important atît în dezvoltarea altor ramuri ale economiei naționale, cît și ca furnizoare de produse pentru export. Acestui obiectiv îi este destinată și darea în funcțiune, în orașul Ilias, a unei noi fabrici de elemente prefabricate pentru construcții. întreprinderea va realiza 

BEIRUT 9 (Agerpres). — în cursul zilei de luni au fost înregistrate ciocniri între milițiile rivale în toate sectoarele frontului din Liban, care se întinde de la portul Beirut pînă în orașul Souq El-Qharb, din regiunea muntoasă, situată la 15 km sud-est de capitala libaneză, informează agenția Reuter. Mai multe obuze au explodat în cartierele rezidențiale din sectorul de est al Beirutului, provocînd pagube materiale. a anunțat postul de radio „Vocea Libanului", citat de agenția Reuter. Aceeași sursă precizează că o persoană a fost rănită în suburbia Hadeth, din sectorul de est al Beirutului.CAIRO 9 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a subliniat importanța mobilizării tuturor eforturilor în vederea reglementării cu mijloace politice a conflictului iraniano-irakian, prin angajarea de negocieri neîntîrziate între părțile beligerante. După cum informează agenția M.E.N., la un dineu oferit în onoarea președintelui Repu-i blicii. Africa Centrală, Andre Ko- lingba — aflat în vizită. la Cairo — șeful statului1 egiptean a apreciat, totodată, că pentru prevenirea agravării încordării in Orientul Mijlociu este necesară retragerea trupelor is- raeliene din toate teritoriile arabe ocupate.Abordînd problema palestiniană — care se află in centrul conflictului din Orientul Mijlociu — șeful statului egiptean a reafirmat că o reglementare in acest sens presupune in mod obligatoriu respectarea dreptului la autodeterminare al poporului palestinian, de creare a propriei sale entități independente.

tuală, convorbirile purtate au pus In evidență forța și vitalitatea sentimentelor de prietenie și solidaritate ce animă reciproc popoarele noastre, conducerile lor de partid și de stat. Aceste sentimente și-au găsit o concludentă întruchipare în reafirmarea de către președintele României a simpatiei și înțelegerii cu care poporul nostru urmărește eforturile poporului angolez pentru făurirea unei societăți noi in patria sa, ca și sublinierea din nou de către președintele R. P. Angola a gratitudinii poporului său pentru sprijinul acordat de România poporului angolez atît în perioada luptei contra colonialiștilor, cît și în prezent.Apreciindu-se In mod pozitiv ceea ce s-a obținut pînă acum în colaborarea bilaterală, dialogul la nivel înalt a dat expresie voinței de a imprima raporturilor dintre cele două țări- un curs tot mai dinamic, conve- nindu-se să se stabilească obiective concrete pentru dezvoltarea cooperării în producție în domeniile energetic, petrolier, minier, agricol, construcțiilor industriale și în alte domenii. în acest spirit, pentru consolidarea cadrului de promovare a relațiilor economice au fost încheiate, cu prilejul vizitei, Acordul între guvernele celor două țări privind navigația maritimă și Acordul privind transporturile aeriene civile ; de asemenea, s-a efectuat schimbul instrumentelor de ratificare a Tratatului de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Populară Angola, semnat la 14 aprilie 1979, la Luanda.Desigur, pentru amplificarea si a- dincirea colaborării în cele mai diferite sectoare un puternic factor stimulator îl constituie legăturile dintre partidele de guvefnămînt din cele două țări. Tocmai de aceea, în cursul. convorbirilor s-a dat expresie voinței de a realiza o colaborare și mai accentuată pe linie de partid, o ilustrare elocventă în acest sens con- stituind-o semnarea Protocolului privind colaborarea între Partidul Comunist Român și M.P.L.A. — Partidul Muncii din Angola în perioada 1984—1985. în același timp, s-a exprimat hotărîrea de a intensifica raporturile dintre organizațiile de masă, sindicate, de femei și tineret.Dialogul la nivel înalt a prilejuit, totodată, și un rodnic schimb de păreri asupra aspectelor fundamentale ale situației internaționale, scoțin- du-se în evidență profunda îngrijorare față de încordarea gravă la care s-a ajuns pe arena mondială, ca urmare a manifestărilor politicii de forță, a menținerii vechilor conflicte și focare de tensiune și apariției altora noi, a cursei fără precedent a înarmărilor, îndeosebi nucleare, a lipsei de progrese în eforturile pentru eradicarea subdezvoltării. Toate aceste evoluții primejdioase îndreptățesc pe ■ deplin aprecierea comună că este îndatorirea supremă a tuturor statelor de a acționa cu toată hotărîrea pentru oprirea cursului spre confruntare și război, pentru asigurarea și consolidarea păcii și dezvoltarea colaborării în întreaga lume.în cursul convorbirilor, apreciindu-se că situația creată în Europa în urma trecerii la amplasarea de noi rachete nucleare este deosebit de gravă, mărind primejdia izbucnirii unui război mondial cu consecin

elemente prefabricate atît pentru construcții speciale, cît și pentru locuințe. Darea în exploatare a acestei fabrici — pentru care au fost investiți 700 milioane de dinari — va contribui la accelerarea ritmului construcțiilor civile și industriale din această regiune a R.S. Bosnia și Herțegovina.★în cadrul programului de dezvoltare a agriculturii în R.S.F. Jugoslavia, folosirea la maximum a suprafețelor arabile are un caracter prioritar. Se preconizează, totodată, extinderea suprafețelor agricole din sectorul, de stat. în acest sens, o mare atenție va fi acordată dezvoltării și utilizării mai eficiente a sistemelor de irigații și drenaj. Se prevede — potrivit agenției Taniug — ca, pînă. la finele anului 1985, să fie construite și date în exploatare sisteme de irigații pe o suprafață de 136 000 ha și de drenaj pe 460 000 ha.Un rol important revine și industriei constructoare de mașini agricole. Aceasta va produce. în 1984, circa 61 000 de tractoare. Dintre acestea, 47 000 sînt mașini ușoare, 11 000 de capacitate medie și 3 000 de tractoare grele. Pentru realizarea acestor obiective, 40 de întreprinderi din Iugoslavia sînt angajate în producția de echipamente pentru agricultură.La ora. actuală, în agricultura țării vecine și prietene lucrează aproximativ 550 000 de tractoare. 

țe catastrofale pentru toate popoarele, a fost pusă in evidență necesitatea vitală a opririi instalării rachetelor nucleare americane in Europa, renunțării din partea U.R.’S.S. la contramăsurile anunțate și reluării, pe această bază, a negocierilor sovieto-americane pentru realizarea unor acorduri care să ducă in final la eliberarea Europei de orice arme nucleare.In mod firesc, o atenție deosebită 
a fost acordată problemelor Africii, cu precădere ale Africii australe, cei doi președinți subliniind necesitatea respectării suveranității, independenței și integrității teritoriale a țărilor din această zonă împotriva încercărilor de destabilizare din partea Republicii Sud-Africane. în acest cadru, s-a evidențiat însemnătatea îndeplinirii întocmai de către R.S.A. a angajamentului de a-și retrage trupele din sudul Angolei, de a Înceta sprijinul acordat forțelor antiguvernamentale puse în slujba Pretoriei, de a curma actele agresive împotriva vecinilor săi. în acest context, s-a apreciat că acțiunile diplomatice întreprinse de guvernul angolez în vederea dezangajării militare și retragerii complete a trupelor sud-africane de pe teritoriul Angolei contribuie la consolidarea realizărilor obținute pe calea dezvoltării economico-sociale a țării. în același timp, a fost reafirmată solidaritatea militantă cu lupta dreaptă a poporului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., singurul său reprezentant legitim, necesitatea de a se depune toate eforturile pe plan internațional pentru accesul Namibiei la independență, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate.Dialogul la nivel inalt a evidențiat, de asemenea, convergența punctelor de vedere și asupra*  altor probleme internaționale importante, cum ar fi : necesitatea soluționării trainice, juste și globale a situației din Orientul Mijlociu, inclusiv rezolvarea problemei poporului palestinian în conformitate cu interesele și aspirațiile sale legitime ; consolidarea încetării focului în Liban și realizarea reconcilierii intre toate forțele politice din această țară ; reglementarea exclusiv pe căi pașnice a tuturor problemelor litigioase dintre state ; lichidarea subdezvoltării și adoptarea unor măsuri concrete pentru edificarea noii ordini economice internaționale, inclusiv soluționarea problemei datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare ; creșterea rolului O.N.U. în viața internațională — subliniindu-se contribuția sporită pe care țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare și nealiniate pot și trebuie să o aducă pentru ca toate aceste probleme să-și găsească rezolvări conforme cu interesele tuturor popoarelor.Opinia publică din țara noastră, care a urmărit cu viu interes și cu profundă satisfacție desfășurarea noului dialog româno-angolez la nivel inalt, își exprimă convingerea că rezultatele rodnice ale convorbirilor dintre cei doi președinți, înțelegerile încheiate, concluziile politice puse in evidență reprezintă un nou și valoros aport, la dezvoltarea conlucrării multilaterale dintre cele două țări și popoare, în interesul și spre binele reciproc, al cauzei generale a păcii, progresului și dezvoltării independente a tuturor națiunilor.

V. OROS

ORIENTUL MIJLOCIU

BAGDAD 9 (Agerpres). — Corespondență de la loan Erhan : Luni dimineață au început la Bagdad convorbirile oficiale dintre tovarășul Constantin Dăscălescu, prim- ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Taha Yassin Ramadhan, prim viceprim-ministru al Guvernului Republicii Irak.în cadrul convorbirilor a fost exprimată satisfacția celor două guverne față de cursul ascendent al raporturilor bilaterale în toate domepiile de interes comun. în acest context, s-a subliniat că extinderea și adîn- cirea conlucrării dintre cele două țări și popoare prietene sînt determinate în mod hotărîtor de înțelegerile convenite in cadrul convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Saddam Hussein, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Republicii Irak. Primul ministru al guvernului’român și prim viceprim-minis- trul guvernului irakian au făcut o informare reciprocă asupra preocupărilor actuale ale celor două guverne pe planul construcției economice și sociale, au examinat stadiul îndeplinirii hotăririlor adoptate cu prilejul intîlnirilor româno-irakiene la cel mai înalt nivel. în acest context a fost analizată realizarea obiectivelor de cooperare economică aflate în curs de execuție, cît și măsurile ce se impun în vederea încheierii lucrărilor in cele mai bune condiții. Avîndu-se în vedere faptul că latura cea mai dinamică a raporturilor bilaterale o reprezintă cooperarea e- conomică, în cadrul convorbirilor ambele părți au manifestat interes și s-au angajat să găsească noi posibilități pentru lărgirea și diversificarea, în continuare, a conlucrării pe plan economic.în spiritul înțelegerii reciproce, s-a hotărit identificarea de noi soluții și măsuri care să asigure o valorificare mai bună a potențialului în continuă creștere pe care il oferă cele două țări, prevederile planurilor lor de dezvoltare în perspectivă, precum și experiența acumulată, în ultimii ani, în desfășurarea colaborării economice româno-irakiene. în acest cadru, s-a subliniat necesitatea intensificării eforturilor celor două părți pentru realizarea unor programe și înțelegeri pe termen lung, astfel îneît să se asigure continuitatea și dinamismul conlucrării bilaterale in domenii de Interes comun.Au fost analizate căile și modalitățile concrete de dezvoltare în continuare a colaborării economice in domeniile petrochimiei, producției și transportului energiei electrice, explorării, exploatării, prelucrării și transportului petrolului, transportului rutier, agriculturii, cit și în alte domenii care interesează cele două țări.Convorbirile au fost, totodată, consacrate examinării modalităților pentru diversificarea și creșterea schimburilor comerciale, atit în acest, ari, cit și' în anii viitori, la nivelul posibilităților pe care le oferă economiile» celor două țări.Dialogul de lucru, desfășurat. într-o atmosferă cordială, de stimă și interes reciproc, a prilejuit un schimb de păreri asupra unor probleme actuale ale vieții internaționale.Exprimind îngrijorarea profundă a celor două guverne față de starea de tensiune și confruntare existentă, care pune în pericol pacea și stabilitatea în întreaga lume, primul ministru al guvernului român și prim viceprim-ministrul guvernului irakian au abordat o seamă de aspecte concrete, cu deosebire cele pri
Apel pentru proclamarea Danemarcei tară liberă

de arme
COPENHAGA 9 (Agerpres). — La 

Copenhaga s-au încheiat lucrările 
reuniunii naționale, daneze „Confe
rința păcii-84“. La reuniune au 
participat reprezentanți ai unor 
partide politice, ai organizațiilor 
sindicale, de tineret și femei, ai u- 
nor mișcări si organizații ale par
tizanilor păcii. In cadrul conferin
ței au fost discutate modalitățile de 

Amplă demonstrație la Copenhaga pentru pace, împotriva amplasării 
de rachete nucleare in Europa

vind oprirea cursei înarmărilor șl trecerea hotărîtă la măsuri efective de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, eliminarea completă a rachetelor cu rază medie de acțiune din Europa, soluționarea tuturor conflictelor și problemelor litigioase dintre state numai și numai pe cale pașnică, la masa tratativelor, lichidarea subdezvoltării, reducerea marilor decalaje existente intre țările sărace și bogate, edificarea unei noi ordini economice internaționale.A fost exprimată convingerea că amplificarea și diversificarea raporturilor româno-irakiene în toate domeniile de activitate, cît și extinderea conlucrării bilaterale pe arena internațională corespund pe deplin intereselor popoarelor român și irakian, cauzei generale a păcii, destinderii și progresului în întreaga lume.La convorbiri au participat tovarășii Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române in Comisia, mixtă guvernamentală de cooperare economică, tehnico-științifică și comerț, Ion Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Popescu, adjunct al ministrului industriei ușoare, Lucian Drăguț, secretar al Consiliului de Miniștri, Ion Militară, adjunct al șefului Departamentului pentru construcții în străinătate, Mihai Diamandopol, ambasadorul României la Bagdad, consilieri și ex- perți.Din partea irakiană au participat la convorbiri : Hassan Aii, ministrul comerțului, Abu Taleb Hashimi, adjunct al ministrului comerțului, Mohamed Said Sahhaf, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nahel Hammudi, adjunct al ministrului irigațiilor, Ehnaf Nassiri, adjunct al ministrului industriei ușoare, Abdel Honeim Samarraie, adjunct al ministrului petrolului, Badri Kerim Kadhim Al-Galawi, ambasadorul Irakului la București, alte persoane oficiale.Convorhirile româno-irakiene prilejuite de vizita la Bagdad a tovarășului Constantin Dăscălescu continuă. ★Prim viceprim-ministrul guvernului irakian, Taha Yassin Ramadhan, a oferit un dineu oficial în onoarea primului ministru al guvernului român, tovarășul Constantin Dăscălescu. Au luat parte miniștri și alte persoane oficiale irakiene, precum și persoanele oficiale române care îl însoțesc pe primul ministru român în vizita pe care o efectuează în Irak.în timpul dineului, desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, tovarășii Constantin Dăscălescu și Taha Yassin Ramadhan au subliniat dinamismul conlucrării româno- irakiene și au toastat ■ in sănătatea președintelui Nicolae Ceaușescu Și a președintelui Saddam Hussein, pentru dezvoltarea continuă ă relațiilor de prietenie și colaborare româno- irakiene, pentru prosperitatea și fericirea celor două popoare, pentru pace și înțelegere în întreaga lume.★Luni după-amiază, tovarășul Constantin Dăscălescu a depus o coroană de flori la Monumentul soldatului necunoscut din Bagdad. După ceremonie a fost vizitat muzeul cu caracter istoric și militar, aflat în incinta monumentului.în cursul aceleiași idupă-amieze, tovarășul Constantin Dăscălescu a depus o coroană de flori la Monumentul martirilor. O gardă militară a prezentat onorul.
nucleare

intensificare a manifestărilor pen
tru asigutarea păcii și securității in 
Europa, pentru crearea de zone fără 
arme nucleare pe continent. Reu
niunea a adresat Parlamentului a- 
pelul de a proclama Danemarca 
țâră fără arme nucleare și de a în
cepe tratativele pentru crearea zo
nei denuclearizate in nordul Eu
ropei.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN HONDURASCu prilejul celei de-a 30-a aniversări a creării Partidului Comunist din Honduras, în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, comuniștilor, oamenilor muncii hondurieni, calde felicitări, urări de noi succese, împreună cu salutul nostru prietenesc și expresia sentimentelor noastre de solidaritate militantă.Partidul Comunist Român, oamenii muncii din Republica Socialistă România urmăresc cu mult interes activitatea desfășurată de partidul dumneavoastră, care încă de la înființarea sa luptă Dentr.u înfăptuirea aspirațiilor vitale ale maselor populare din Honduras, pentru democrație, progres social și dezvoltarea de sine stătătoare a țării, pentru consolidarea și apărarea independenței și suveranității naționale.Folosim acest prilej pentru a reafirma dorința noastră de a extinde și adinei continuu relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate dintre partidele noastre, bazate pe stimă, încredere și respect reciproc. Dorim ca aceste raporturi să slujească interesului celor două partide, țări și popoare, întăririi solidarității tuturor forțelor antiimperialiste, cauzei destinderii, înțelegerii, colaborării internaționale și păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Interviul tovarășului Konstantin Cernenko
acordat ziarului PravdaMOSCOVA 9 (Agerpres). —Intr-Un interviu acordat ziarului „Pravda", Konstantin Cernenko, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a apreciat că situația în lume se menține deosebit de periculoasă și, în acest context, a subliniat că Administrația S.U.A. „accelerează realizarea unor noi programe de creare și desfășurare a armelor nucleare, continuă să amplaseze noi rachete nucleare americane în Europa occidentală cu scopul de a schimba, într-un fel sau altul, echilibrul de forțe care ș-a statornicit". „Președintele american — a subliniat Konstantin Cernenko — a anunțat in mod oficial Congresul S.U.A, că guvernul trece la realizarea unui amplu program al cursei înarmărilor în Cosmos și că nu intenționează să ajungă la o înțelegere cu Uniunea Sovietică cu privire Ia prevenirea militarizării spațiului cosmic, din cauza dificultății controlului". Totodată, conducătorul partidului sovietic a arătat că S.U.A. au obst-rucționat încheierea unei convenții privind interzicerea realizării, producerii și acumulării de stocuri de arme chimice și distrugerea lor, accelerează programul de sporire și perfecționare a armelor chimice, amplasate atit pe teritoriul american, cit și dincolo de granițele sale.K. Cernenko a arătat că, de-a lungul istoriei, atunci cînd conducerea S.U.A. a dat dovadă de realism, relațiile sovieto-americane au fost normale și au avut un impact favorabil și asupra situației generale din lume.Pentru a se asigura o pace trainică— a continuat Konstantin Cernenko— este necesar, în primul rînd, ca politica statelor, îndeosebi a statelor care posedă arma nucleară, să fie orientată spre înlăturarea pericolului de război, spre întărirea păcii.Primele eforturi trebuie să fie îndreptate spre a opri și a fâce să re- greseze cursa înarmărilor. De la reflecții de ordin general despre utilitatea negocierilor este timpul să se treacă la înlăturarea piedicilor serioase care au fost create pe calea limitării și reducerii înarmărilor., dezvoltării încrederii, stabilirii unei colaborări reciproc avantajoase.

Manevrele militare comune ale S.U.A. 
si Hondurasului

comentate de agenția France Presseîntr-un comentariu critic Ia adresa manevrelor militare comune „Granadero Uno" ale forțelor armate aparținînd S.U.A. și Hondurasului. care au început în Honduras la 1 aprilie și vor continua pînă la 30 iunie, agenția France Presse. citind observatorii de la Washington, precizează că, „spre deosebire de exercițiile precedente, ele sînt legate mai ( ales de conflictul intern salvadorian".Potrivit agenției. S.U.A. ar urmări, prin aceste manevre, „să cîștige cît mai mult teren pasibil, înainte de luna noiembrie, cînd vor avea loc alegerile".Trecînd în revistă detalii ale pregătirilor actualelor manevre și ară- tînd că ele se vor desfășura în mai multe etape, cu participarea și a unor efective ale armatei salvado- riene și. probabil, guatemaleze, A.F.P. precizează că „ele urmăresc instaurarea unei prezente militare nord-a- mericane permanente în Honduras", „deși administrația Reagan insistă asupra caracterului provizoriu al
Pentru soluționarea, exclusiv pe cale pașnică, 
a situației conflictuale din America CentralăCIUDAD DE PANAMA 9 (Agerpres). — In comunicatul dat publicității la Ciudad de Panama, la încheierea unei reuniuni de urgență a miniștrilor relațiilor externe din țările membre ale „Grupului de la Conta- dora" — Columbia, Mexic, Panama și Venezuela — sînt condamnate operațiunile de destabilizare în zonă. Documentul lansează un apel statelor ce au relații cu țările din zonă de a adopta măsuri concrete în vederea sprijinirii inițiativelor privind regle

La o cotitură decisivă spre mai bine in lume ar contribui, incontestabil, adoptarea de către toate statele nucleare a angajamentului de a nu folosi primele arma nucleară, precum și de .a îngheța arsenalele din punct de vedere cantitativ și calitativ. Pentru aceasta nu este nevoie de tratative complicate, ci trebuie să se dea dovadă de decizie politică. Rezultatul va fi, fără îndoială, important din toate punctele de vedere. Principalul este că s-ar demonstra în mod clar hotărîrea de a renunța la încercările de a obține superioritatea militară asupra celorlalți. U.R.S.S. — a spus secretarul general al C.C. al P.C.U.S. — nu năzuiește spre o asemenea superioritate, dar. nici nu va admite ca cineva s-o dețină asupra sa. Extrem de important este în general ca în relațiile dintre statele care posedă arma nucleară să se stabilească anumite norme urmărind obiective de pace.în mod acut se pune sarcina creării unei atmosfere de încredere în relațiile internaționale. Pentru a- ceasta este nevoie de o politică responsabilă și bine echilibrată din partea tuturor statelor, precum și de adoptarea unor măsuri practice corespunzătoare îndreptate în a- ceastă direcție. îmbinarea unor măsuri de mare anvergură de ordin politic și juridic-internațional cu măsuri de ordin tehnico-militar, pentru care se pronunță Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste, ar permite să se asigure succesul Conferinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa de Ia Stockholm, să se transforme rezultatele ei într-o contribuție majoră la întărirea securității europene și internaționale.în încheiere, K. Cernenko a arătat că trebuie să se depună eforturile cele mai energice pentru lichidarea focalelor de încordare și conflicte militare din diverse regiuni ale lumii, existente in momentul de față, și să se prevină apariția unor noi asemenea focare și că Uniunea Sovietică este dispusă să colaboreze cu toate statele pentru înfăptuirea acestor obiective.

manevrelor și Instalațiilor militare construite în diverse puncte din Honduras".Citind ziarul nord-american „The Christian Science Monitor", agenția France Presse menționează că „o prezență militară permanentă a S.U.A. in Honduras ar permite administrației americane mai multă suplețe în conflictul intern salvadorian și ar spori amestecul S.U.A. în regiune".Totodată, agenția opinează că „o prezență militară nord-americană la frontiera honduriano-salvadoriană ar permite S.U.A. să facă presiuni a- supra forțelor insurgente care controlează părți din teritoriul Salvadorian aflate în apropierea graniței cu Hondurasul, puțind chiar să le bombardeze pozițiile". „în plus — relatează agenția — opinia publică din S.U.A. ar putea să se obișnuiască cu incursiunile ocazionale efectuate de militarii nord-americani de pe teritoriul Hondurasului în Salvador".

mentarea exclusiv pe cale pașnică, prin negocieri, a situației conflictuale din America Centrală. Pe de altă parte, „Grupul de la Contadora" cheamă guvernele din Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Salvador să-și intensifice eforturile în vederea elaborării proiectelor de documente care vor sta la baza Tratatului de pace, ce urmează să fie examinate în cadrul reuniunii comune programate să aibă loc la sfîrșitul acestei luni.
Agențiile de presa

- pe scurt
'

UN DISCURS AL PREȘEDIN
TELUI BOLIVIEI. într-un discurs radiotelevizat, președintele Bo- liviei, Hernan Siles Zuazo, a reafirmat caracterul popular și democratic al procesului de transformări structurale aflat în curs de desfășurare în țară. El a arătat că le revine tuturor cetățenilor bolivieni sarcina de a apăra acest proces, de a lupta pentru continuarea lui nestînjenită și pentru depășirea dificultăților social- economice actuale din țară.

REUNIUNE C.E.E. — A.E.L.S. Miniștrii comerțului și alți reprezentanți oficiali din țările membre

ale Pieței comune și ale Asociației Europene ă Liberului Schimb (A.E.L.S.) au convenit, în cadrul unei reuniuni desfășurate Ia Luxemburg, să coopereze mai strîns pe plan tehnologic pentru a face față concurenței din partea S.U.A. și a Japoniei. De asemenea, au fost discutate modalitățile practice de extindere a schimburilor reciproce de mărfuri dintre cele două grupuri de țări.
TENTATIVA DE LOVITURĂ DE 

STAT EȘUATĂ ÎN CAMERUN. Președintele Camerunului, Paul Biya, a anunțat — Ia postul de radio național — că forțele loiale

regimului său „au repurtat o victorie completă" asupra rebelilor care au pus la cale o lovitură de stat. El a precizat că pe tot teritoriul țării domnește, în prezent, liniștea și a cerut populației să-și păstreze calmul. Ministrul de externe al Camerunului, Felix Tonye Mbog, a menționat, într-o declarație făcută, la Paris, că „tentativa de lovitură de stat întreprinsă de o parte a Gărzii Republicane a fost dejucată, unii dintre autorii ei fiind arestați, iar alții urmăriți de autorități".
INCIDENTE ÎN IRLANDA DE 

NORD. în Irlanda de Nord continuă actele de violență. Duminică, un magistrat din Belfast a fost rănit, iar fiica sa ucisă cu focuri de armă trase de către două persoane. Atentatul a fost revendicat de I.R.A. (Armata Republicană Irlandeză), organizație care, acționează în clandestinitate, menționează a- gențiile internaționale de presă.

„APROAPE TOATE PROBLEMELE LUMII CONTEMPORANE POT 
FI SOLUȚIONATE" — este concluzia unui studiu — „Soluții globale" — 
publicat sub semnătura lui Edward Cornish, directorul Societății ameri
cane a viitorului. „Există o mulțime de mijloace de depășire a penuriel 
de energie, de oprire a procesului de deteriorare a mediului 'înconju
rător, de sporire a producției alimentare și, iri același timp, de reducere 
a riscului de război nuclear" — se arată in lucrare, subliniindu-se insă 
că „aceste soluții nu vor interveni automat ; succesul lor depinde de 
eforturile oamenilor".

PERICOLUL SECTELOR ÎN A- 
TENȚIA PARLAMENTULUI VEST- 
EUROPEAN. La Strasbourg au început lucrările unei sesiuni de o săptămînă a Parlamentului vest- european, organ consultativ al C.E.E. Pe agenda sesiunii sint înscrise numeroase probleme cu care se confruntă pe plan intern țările Pieței comune, printre care șomajul, flagel ce afectează peste 12 milioane de persoane. în atenția parlamentarilor se va afla și pericolul pe care il reprezintă sectele, în special secta „Moon“.

POPULAȚIA S.U.A. Din datele publicate de Biroul de recensămînt

al S.U.A. rezultă că în februarie 1984 populația Statelor Unite ale Americii a ajuns la 234 milioane de locuitori. Orașul cel mai dens populat din S.U.A. este New Yorkul, cu 7 086 000 locuitori, urmat de Los Angeles, cu 3 022 000 locuitori.
ACCIDENT AVIATIC. Două a- vioane de tipul „Mirage", aparți- nind forțelor aeriene australiene, s-au ciocnit, luni, in timpul unui zbor de instruire, in zona de nord a statului Queensland, relatează agenția U.P.I. Nu se cunosc cauzele accidentului și nici soarta piloților.

Noua majorare a dobînzilor în S.U.A. provoacă 
îngrijorare în cercurile bancare occidentaleBERNA 9 (Agerpres). — Ultima majorare a dobinzilor din Statele Unite a dominat, luni, dezbaterile reuniunii lunare a conducătorilor băncilor centrale occidentale, întruniți la Basel sub auspiciile Băncii pentru Reglementări Internaționale. Cu acest prilej s-a manifestat îngri

jorarea privind majorarea dobînzil preferențiale a băncilor private americane de la 11,5 la 12 la sută, fapt care va agrava dificultățile legate de datoriile față de Occident ale țărilor în curs de dezvoltare, relatează agenția U.P.I.
Condițiile severe ale împrumuturilor 
îngreunează situația țărilor africane 

Declarația ministrului francez al finanțelorPARIS 9 (Agerpres). — Condițiile severe impuse de Fondul Monetar Internațional asupra împrumuturilor acordate țărilor africane pot duce la destabilizare pe plan politic și social, in loc să le ajute la depășirea dificultăților economice — a declarat ministrul francez al finanțelor,
Jacques Delors, într-o conferință de presă ținută la Paris. După cum precizează agenția. Reuter, Delors a făcut această declarație la sfirșitul unei intîlniri cu miniștrii de finanțe din 13 țări africane făcind parte din zona francului.
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