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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A SOSIT, ÎMPREUNA 
CU TOVARASA ELENA CEAUSESCU. INTR U VIZITA UFICIA1A 

UE PRIETENIE IN REPURLICA ZAIR
La sosirea la Kinshasa — manifestări de profundă stimă, 

considerație și prețuire, expresie a înaltului prestigiu de care 
se bucură politica de pace și colaborare a României socialiste

Luni, 30 martie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a sosit, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, la Kinshasa, unde, 
la invitația președintelui fondator al 
Mișcării Populare a Revoluției, pre
ședintele Republicii Zair, Mobutu 
Șese Seko, efectuează o vizită ofi
cială de prietenie în această tară.

Populația capitalei zaireze — Kin
shasa, unul din cele mai frumoase 
orașe africane, cu aproape două mi
lioane și jumătate de locuitori — a 
făcut o primire deosebit de călduroa
să președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. întimpi- 
nîndu-i cu entuziasm, cu sentimente 
Je ’"'ofundă prietenie și respect.

ora 16,30, aeronava preziden-
i, escortată, din momentul tre

zii graniței de reactoare ale 
artelor armate zaireze, a ate

rizat pe aeroportul internațio
nal N’Djili, împodobit sărbătorește. 
Tricolorul românesc și drapelul 
verde-galben al Republicii Zair în
cadrau portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Mobutu Șese 
Seko. Pe imense pancarte erau în
scrise, în limbile română și fran
ceză, urări de bun sosit șolilor po
porului român.

La coborirea din avion, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați cu

deosebită prietenie de președintele 
Mobutu Șese Seko și de soția sa, 
Bobi Ladawa, care le-au urat bun 
venit pe pămintul zairez. Cei doi 
președinți și-au strîns cu căldură 
miinile, s-au îmbrățișat, exprimîn- 
du-și bucuria de a se revedea.

Tinere fete îmbrăcate, în mod 
simbolic, în costume naționale ro
mânești și zaireze au înmînat 
înalților oaspeți mari buchete de 
flori tropicale, în semn de aleasă 
ospitalitate pe aceste meleaguri.

Oamenii aflați pe aeroport aclamă, 
ovaționează, își exprimă bucuria de 
a-i avea din nou ca oaspeți pe 
înalții soli ai poporului român. Se 
flutură buchete de flori, stegulețe 
ale celor două țări, se cîntă și se 
dansează.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor priete
nești adresate de cei veniți în în
tâmpinare.

Cei doi șefi de stat, împreună cu 
tovarășa.Elena Ceaușescu și doamna 
Bobi Ladawa au luat loc in mașini 
escortate de motocicliști, indreptîn- 
du-se spre reședința oficială re
zervată înalților oaspeți.

De-a lungul autostrăzii de aproape 
30 de kilometri parcursă de coloana 
oficială pînă în oraș domnește 
aceeași atrrfosferă sărbătorească.

Pe măsură ce se apropie de cen
trul orașului Kinshasa, coloana ofi

cială străbate un adevărat culoar 
viu. De o parte și de alta a marilor 
artere ale capitalei, împodobite cu 
drapelele celor două țări, cu portrete 
ale președinților Nicolae Ceaușescu 
și Mobutu Șese Seko, ale tovarășei 
Elena Ceaușescu și pancarte cu 
urări de bun venit, mii de cetățeni, 
bărbați și femei, tineri și virstnici, 
aplaudă îndelung. Atmosfera sărbă
torească din această zi, este întregită 
de numeroase formații artistice care 
interpretează melodii populare zai
reze. Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mobutu Șese Seko răspund la 
aclamațiile mulțimii, care nu con
tenesc.

Ceremonia primirii oficiale a înal
ților oaspeți a avut loc pe platoul 
din fața Palatului Poporului. Pe 
mari pancarte erau Înscrise urări de 
bun venit adresate președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
primește raportul comandantului 
gărzii de onoare alcătuite din mili
tari in uniforme de paradă.

Sint intonate imnurile de stat ale 
celor două țări.

în continuarea ceremoniei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Mobutu Șese Seko trec în 
revistă garda de onoare.

Președintele Mobutu Șese 
Seko prezintă apoi tovarășului

Nicolae Ceaușescu șl tovarășei Elena 
Ceaușescu personalitățile zaireze 
venite in întâmpinare.

Erau prezenți primul comisar de 
stat al Zairului, Mabi Mulumba, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al M.P.R., ai guvernului, un mare 
număr de militanți ai Mișcării Popu
lare a Revoluției, membri ai Birou
lui Consiliului Legislativ, generali și 
ofițeri superiori.

Un mare număr de locuitori ai 
capitalei zaireze au făcut solilor 
poporului român o călduroasă ma
nifestare de stimă și prețuire. Prin 
ovații și urale, cei veniți in întâm
pinare au dat expresie satisfacției 
de a avea din nou ca oaspeți pe 
președintele Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, precum și 
convingerii că noua întâlnire la nivel 
înalt româno-zaireză va impulsiona 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări și 
popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor de stimă 
și prețuire ale celor prezenți.

Vizita pe care o întreprind în Zair 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu este menită 
a crea o bază și mai trainică rela
țiilor de prietenie și colaborare exis
tente între cele două țări și popoare, 
să le amplifice și să le adîncească în 
cele mai diferite domenii.

la Întărirea prieteniei și amplificarea
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S-a încheiat vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
în Republica Populară Angola
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Intilnirea prieteneasca 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu,

cu președintele Mobutu Șese Seko
și soția sa, Bobi Ladawa

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu au avut, luni 
după-amiază, o întâlnire prietenească 
cu președintele fondator al Mișcării 
Populare a Revoluției, președintele 
Republicii Zair, Mobutu Șese Seko, 
și soția sa, Bobi Ladawa.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambiantă de stimă și înțelegere re
ciprocă, în spiritul bunelor relații 
care s-au statornicit între România și 
Zair, între popoarele celor două țări, 
legate prin aspirații comune de pro
gres economic și social, de pace și 
înțelegere între toate națiunile lumii.

Dineu oficial în onoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Luni, 30 martie, s-a încheiat vizita 
oficială de prietenie pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a efectuat-o 
în Republica Populară Angola, la 
invitația tovarășului Jose Eduardo 
dos Santos, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președintele Repu
blicii Populare Angola.

Cea de-a doua vizită efectuată de 
șeful statului român in Angola, re
zultatele dialogului la nivel înalt 
româno-angolez au evidențiat hotă- 
rîrea celor două țări de a extinde, 
în continuare, colaborarea și coope
rarea în diverse domenii de interes 
comun, în scopul realizării progra
melor lor de dezvoltare economică și 
socială, al progresului și bunăstării 
ambelor popoare.

Totodată, vizita s-a înscris ca un 
nou și important moment în cronica

relațiilor de prietenie șl colaborare 
dintre' cele două țări și partide, ca 
un eveniment de însemnătate politică 
deosebită, ce exprimă dorința comu
nă de a conlucra tot mai strîns atât 
pe plan bilateral, cît și internațional 
pentru rezolvarea echitabilă, în in
teresul tuturor popoarelor, a proble
melor lumii contemporane, pentru 
lichidarea subdezvoltării și edifi
carea unei noi ordini economice in
ternaționale. pentru întărirea încre
derii și colaborării între națiuni, 
pentru promovarea destinderii și 
asigurarea păcii.

De la reședința oficială rezervată 
pe timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost însoțiți la aero
port de tovarășul Jose Eduardo dos 
Santos.

Se aflau la aeroport pentru a-i 
saluta pe înalții soli ăi poporu
lui român membri ai conducerii

M.P.L.A. — Partidul Muncii și ai 
guvernului, alte personalități ale vie
ții politice și culturale angoleze, 
precum și șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în Angola. Erau de 
față, de asemenea, ambasadorul 
României la Luanda și membri ai 
ambasadei.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intohate imnurile de 
stat ale României și Angolei.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau un călduros rămas 
bun de la tovarășul Jose Eduardo 
dos Santos.

Cei doi conducători de partid șl 
de stat și-au exprimat din nou 
deplina satisfacție pentru întâlnirea 
și convorbirile desfășurate cu acest 
prilej, convingerea că înțelegerile 
convenite oferă premise favorabile 
amplificării relațiilor dintre țările, 
partidele și popoarele noastre.

Convorbiri oficiale
în onoarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu 
a fost oferit, luni, un dineu oficial, 
la Palatul M’Binza, de președintele 
fondator al Mișcării Populare a 
Revoluției, președintele Republicii 
Zair, Mobutu Șese Seko, și soția sâ, 
Bobi Ladawa.

Au participat Dimitrie Ancuța, 
viceprim-ministru al guvernului, 
loan Totu, ministrul afacerilor ex
terne, celelalte persoane oficiale care 
îl însoțesc pe șeful statului român.

Erau prezenți primul comisar de 
stat al Zairului, Mabi Mulumba, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al M.P.R., ai guvernului, alte perso
nalități' ale vieții politice zaireze.

Au luat parte șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Kinshasa.

Președintelui Nicolae Ceaușescu

și tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost prezentate persoanele oficiale 
participante la dineu, care au venit 
să aducă omagiul lor înalților 
oaspeți români.

în timpul dineului, președintele 
Mobutu Șese Seko și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi, 
urmărite cu deosebită atenție și sub
liniate cu aplauze de cei prezenți. 
Toasturile au evidențiat însemnăta
tea deosebită a noului dialog la ni
vel inalt româno-zairez, bunele re
lații care s-au statornicit și se dez
voltă între România și Zair, dorința 
comună de a se acționa pentru am
plificarea acestora în continuare, 
precum și pozițiile celor două țări 
în principalele probleme ale vieții 
internaționale.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Zairului.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a reîntâlnit, du
minică dimineața, cu tovarășul Jose 
Eduardo dos Santos, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, pre
ședintele Republicii Populare An
gola, continuind convorbirile oficiale 
privind dezvoltarea relațiilor dintre 
partidele, țările și popoarele noastre, 
precum și in probleme ale vieții 
internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Eduardo dos Santos au

procedat la o informare reciprocă 
privind activitatea și preocupările 
celor două partide și țări, progra
mele de dezvoltare economico-so- 
cială ale popoarelor român și an
golez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Jose Eduardo dos Santos 
au examinat, în continuare, căile de 
promovare a colaborării dintre cele 
două țări, îndeosebi a cooperării 
economice, schimbul de vederi evi
dențiind posibilități și modalități 
concrete de amplificare și adîncire

a conlucrării în diferite domenii de 
interes comun.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au apreciat importanta deose
bită a intensificării colaborării între 
România și Angola, subliniind con
tribuția pe care aceasta poate să o 
aducă la asigurarea progresului lor 
economic și social, la dezvoltarea 
lor liberă și independentă.

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de vederi cu privire la actuala si
tuație internațională.
(Continuare în pag. a Il-a)
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în cursul lunii februarie, 
reprezentanții celor peste 
3 800 de oameni ai muncii 
de la întreprinderea mi
nieră Rovinari (din cadrul 
combinatului cu' același 
nume), reuniți in adunarea 
generală, lansau chemarea 
la întrecere către toate în
treprinderile miniere din 
țară. Cu acest prilej, colec
tivul întreprinderii se an
gaja sâ realizteze, pînă la 
sfirșitul anului, suplimen
tar sarcinilor de plan, o 
producție de lignit de 
100 000 tone și să descoper- 
teze un „munte" de steril 
de 500 000 mc, dînd viată, 
integral, măsurilor stabili
te prin programul de per
fecționare și modernizare a 
producției. De asemenea, 
angajamentul viza realiza
rea unei producții-marfă 
suplimentare în valoare de 
unsprezece milioane și ju
mătate lei, creșterea pro
ductivității muncii cu cel 
puțin două procente peste 
sarcina planificată, ceea re 
înseamnă un plus de 20 de 
tone de lignit pentru fie
care om al muncii. Anga
jamentul mai prevede rea
lizarea unui plus de bene
ficii în valoare de șase mi
lioane lei. în principal prin 
diminuarea cheltuielilor 
materiale, reducerea cu cel 
puțin două procente a con
sumurilor specifice nor
mate, precum și economisi
rea a 1,7 milioane kWh 

energie electrică, ceea ce 
reprezintă o economie de
2,5 milioane lei. De aseme
nea, se preconizează redu
cerea cil 15 la sută a timpu
lui de reparații ale utilaje
lor din dotare, îmbunătă
țirea calității cărbunelui 
livrat la termocentrale, re- 
condiționarea de piese și 
subansamble în valoare de
2,5 milioane lei, o creștere 
substanțială a capacității 
orare a excavatoarelor, 
prestarea a peste 35 000 ore 
de muncă patriotică pentru 
gospodărirea incintelor, ca
lificarea și policalificarea 
unui însemnat număr de 
tineri muncitori, perfec
ționarea profesională a pes
te 2 500 de oameni ai 
muncii.

— Atît onorarea planu
lui de producție, cît și a an
gajamentelor formulate in 
cadrul adunării generale a 
oamenilor muncii consti
tuie adevărate examene 
pentru colectivul între
prinderii miniere Rovinari
— ne-am exprimat opinia.

— Atit planul de produc
ție, cît și angajamentele 
privind producția supli
mentară reflectă capaci
tatea colectivului nostru
— ținea să precizeze ingi
nerul Nicolae Bercea. di
rectorul unității. Sarcinile 
pe care ni' le-am asumat 
pentru anul de producție 
1987 sînt sarcini normale 
pentru un colectiv cu ex

periența și capacitatea teh
nică de care intreprinderea 
noastră dispune. O confir
mă, în primul rînd, rezul
tatele de pină acum ; ast
fel, aș vrea să rețineți că 
in lunile ianuarie și fe
bruarie ne-am realizat și 
depășit zi de zi sarcinile de 
plan, că în martie, in. ciuda 
capriciilor vremii, am reu
șit să menținem ritmul, că 
putem raporta deja o pro
ducție fizică suplimentară 
echivalentă cu angajamen
tul anual cu care ne-am 
înscris în întrecere. Teore
tic, nu avem decit să ne 
menținem, in continuare, 

Jună de lună, plusul acu
mulat, prin realizarea pro
ducției planificate ; practic, 
ne străduim să realizăm, 
în continuare, maximum 
de producție posibil. Mai 
mult cărbune livrat termo
centralelor înseamnă, im
plicit. maii multă energie, 
înseamnă răspunsul cel mai 
firesc pe care-I pot da mi
nerii noștri la chemarea . 
„Țării — cit mai mult căr
bune !“

Iată, așadar, că un bilanț 
al iernii care pleacă — p‘- 
rioada cea mai nefavorabi
lă pentru mineritul „la zi" 
din tot cursul unui an ca
lendaristic — face cinsle 
minerilor din carierele de 
lignit ale Rovinarilor. Nu
mai în luna ianuarie, ei au 
livrat peste plan 120 de mit 
tone de cărbune și au des- 

copertat, suplimentar sar
cinii planificate, 53 de mn 
mc de steril. în luna fe
bruarie, de asemenea, au 
depășit zi de zi sarcinile de 
plan, atît la cărbune, cît si 
la total masă minieră.

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemnări •

Țârii, cît mai mult cărbune!
MINERII ROVINARILOR LA ÎNĂLȚIMEA PROPRIILOR ANGAJAMENTE

— întreprinderea minieră 
Rovinari dovedește, și de 
această dată, că poate să 
fie și este nu numai cea 
mai mare întreprindere de 
profil din țară, dar și între
prinderea cu cele mai bune 
rezultate — sublinia tova
rășul Emil Huidu, direc
torul Combinatului mi
nier Rovinari. Aș dori să 
rețineți că acest colectiv 
realizează nu mai puțin de 
20 la sută din producția de 
lignit a țării, circa 33 la 

sută din producția bazinu
lui minier Gorj și mai 
bine de jumătate din pro
ducția Combinatului mi
nier Rovinari. Acum, cind 
economia națională are atâ
ta nevoie de cărbune, de 

energie, este cu atît mai 
important ca minerii Rovi
narilor să-și îndeplinească 
cu cinste datoria. Cu atît 
mai mult, cu cît sarcinile 
de plan reflectă propriile 
fundamentări, iar anga
jamentul de a. livra o pro
ducție suplimentară — de 
asemenea. Mai cu seamă 
că anul 1987 marchează 
aniversarea a 20 de ani de 
minerit modern, 20 de ani 
de cind primul excavator 
cu rotor a „mușcat" din 

stratul de lignit, aici, la 
Rovinari. Cei 20 de ani re
prezintă însăși istoria nouă 
a Rovinarilor, jalonată de 
vizitele de lucru ale secre
tarului general al partidu
lui in bazinul minier Gorj.

— în afară de chemarea 
Ia întrecere către toate în
treprinderile miniere din 
țară — chemare al cărei 
conținut ■ a fost dat publi
cității — prin glasul dum
neavoastră, tovarășe Con
stantin Vlădoianu, s-a mai 
făcut auzită o chemare la 
Întrecere...

— Intr-adevăr. în numele 
brigăzii din care fac parte 
și care lucrează pe excava
torul 1400—02 din cariera 
Gîrla, am chemat la intre- 

cere formațiile de lucru de 
la cele peste 65 de linii de 
front dotate cu excavatoare 
cu rotor și de la cele pes
te 25 de linii tehnologice 
de haldare din cadrul eco
nomiei. Este o competiție 
în care ne-am antrenat cu 
toate forțele și nu vom 
precupeți nici un efort pen
tru a ne situa pe locul 
fruntaș. în același timp, 
sîntem conștienți că lupta 
nu este deloc ușoară. Ve
deți, deși întrecerea se 
desfășoară la nivelul în
tregii ramuri, pot să vă 
spun că disputa acerbă este 
aici, între formații de lucru 
din carierele întreprinderii 
noastre. Avem parteneri de 
întrecere foarte puternici 
și la fel de hotărîți ca și 
noi.

— „Rivalul" numărul 
unu este chiar fratele dum
neavoastră...

— Mai bine-zis, formația 
sa, care lucrează tot în ca
riera Gîrla, pe excavatorul 
1400—01. Dar mai sînt și 
alte formații foarte bune : 
cea de pe excavatorul 
1400—02 din cariera Rovi- 
nari-Est, condusă de Ion 
Lăcătușu, sau aceea con
dusă de Ion Cucu, tot de 
la Rovinari-Est, ca să nu 
mai vorbesc de brigada lui 
Constantin Dondera, de la 
Tismana II...

într-adevăr, atît frații 
Vlădoianu, de la cariera 
Girla, cit și ceilalți briga
dieri din carierele între
prinderii miniere Rovinari 
sint „înverșunați" în lupta 
pentru producții tot mai 
mari, în strădania lor de a 
fi demni de locul fruntaș in 
clasamentul la nivel de în
treprindere și, dacă se 
poate, la nivel de ramură. 
Dincolo însă de „lupta" lor 
și indiferent cine va fi câș
tigătorul, reținem lupta 
ce-i aliniază, de fapt, de 
aceeași parte a baricadei : 
lupta pentru tot mai mult 
cărbune, lupta pentru căr
bune de cea mai bună cali
tate, lupta cu rigorile vre
mii, cu munții îndărătnici 
ce barează calea spre co
moara de aur brun... Luptă 
în care, întotdeauna, omul 
iese învingător.

— Poate ar trebui să vă 
mai spunem, in acest con
text, că în perioada 1981 — 
1986 producția întreprin
derii noastre s-a triplat — 
sublinia directorul Nicolae 
Bercea. Că anul trecut am 
realizat cea mai mare pro
ducție de lignit din isto
ria întreprinderii și că anul 
acesta vrem să putem de- 

, clara același lucru. Planul 
pe acest an este la nivelul 
realizărilor anului trecut, 
dar colectivul nostru, evi
dent, mai matur, își pretin
de, de bună seamă, mai 

mult. Stă în puterea noas
tră, a colectivului, să putem 
raporta, la sfirșitul anului, 
rezultate bune și foarte bu
ne. Dispunem de o bază 
materială extraordinară, de 
un potențial uman încer
cat, sîntem pătrunși de ho- 
tărîrea de a ne achita cum 
se cuvine de sarcinile ce 
ne revin. Așadar, au cu- 
vîntul faptele !

Și faptele celor de Ia 
I.M. Rovinari sint pe po
triva angajamentelor asu
mate, pe potriva a ceea ce 
țara așteaptă de la minerii 
săi. Producții zilnice re
cord, preocupări pentru uti
lizarea cu maximum de 
randament a tehnicii din 
dotare și, mai ales, voința 
permanentă de autodepă- 
șire. Și este normal să fie 
așa, mai ales dacă ne gîn- 
dim' la tinerețea colectivu
lui : peste 60 la sută din 
muncitori sînt tineri și 
foarte tineri, aparținînd, ca 
vîrstă, organizațiilor de ti
neret. Iar elanul vîrstei 
lor, îmbinat cu eforturile 
neobosite de maturizare
profesională^ cu voința de 
a se achita cu cinste de

Bl

sarcinile încredințate, con
stituie, de bună seamă, 
un inepuizabil filon al bu
nelor rezultate. Rezultate 
cu care ei Își onorează.
constant, propriile angaja
mente. (Anica Floreseu).

.1
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Convorbiri oficiale

COMUNICAT COMUN ROMÂNO-ANGOLEZ

(Urmare din pag. I)
A fost exprimată ingrijorarea po

poarelor român și angolez față de 
agravarea situației internaționale, ca 
rezultat al politicii de forță, de 
amestec în treburile interne ale altor 
state, al accentuării cursei înarmă
rilor, îndeosebi a celor nucleare, al 
acumulării unor probleme complexe, 
care au rămas nesoluționate pînă în 
prezent.

în acest cadru, a fost subliniată 
necesitatea întăririi unității de ac
țiune a popoarelor, a forțelor pro
gresiste, democratice, antiimperia- 
liste de pretutindeni pentru oprirea 
cursului periculos al evenimentelor 
spre confruntare și 
afirmarea politicii 
pace și securitate, 
tarea independenței 
tuturor statelor, pentru 
încrederii și colaborării între na
țiuni.

în timpul convorbirilor a fost evi
dențiată necesitatea realizării unor 
măsuri efective de dezarmare, pen
tru lichidarea tuturor armelor nu
cleare. reducerea armamentelor con
venționale, clasice, precum și a efec
tivelor și cheltuielilor militare, fon
durile astfel eliberate urmind să fie 
folosite în scopul progresului eco- 
nomico-social al popoarelor, cu deo
sebire al celor în curs de dezvoltare.

Relevind că în diferite zone ale 
lumii continuă să existe focare de 
încordare și tensiune, cei doi con
ducători de partid și de stat au sub
liniat necesitatea eliminării forței 
și amenințării cu forța din viața 
internațională, rezolvării conflictelor, 
a tuturor problemelor litigioase din
tre state numai pe cale pașnică, prin 
tratative.

în cadrul convorbirilor s-a acordat 
o atenție deosebită situației actuale 
din Africa australă. Condamnind cu 
hotărîre politica rasistă și de apart
heid. acțiunile agresive ale Africii 
de Sud împotriva statelor vecine, 
suverane și independente, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat 
solidaritatea României cu lupta 
poporului namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O., pentru dobindirea inde
pendenței, față de dreptul acestuia 
de a-și alege de sine stătător calea 
dezvoltării economico-sociale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășul Eduardo dos Santos și-au 
exprimat, de asemenea, sprijinul de
plin față de lupta popoarelor afri
cane pentru lichidarea totală a 
colonialismului, 
țărilor politicii 
colonialismului, 
liticii rasiste 
fost evidențiată 
unității și solidarității popoarelor de

război, pentru 
de destindere, 
pentru respec- 
și suveranității 

întărirea

și

totală 
împotriva manifes- 
imperialiste și neo- 
pentru abolirea po- 

și de apartheid. A 
importanța întăririi

pe continentul african, a intensifi
cării activității Organizației Unității 
Africane, pentru consolidarea inde
pendenței politice și economice a 
acestor state.

Menționindu-se că accentuarea cri
zei economice mondiale a determinat 
o înrăutățire considerabilă a situa
ției țărilor in curs de dezvoltare, a 
dus la creșterea decalajelor dintre 
țările bogate și cele sărace, s-a 
apreciat că se impun soluționarea 
globală a problemelor subdezvoltării, 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, bazată pe de
plină egalitate și echitate.

Convorbirile au scos in evidență 
că, in principalele probleme ale 
vieții internaționale, România și An
gola au poziții identice sau foarte 
apropiate, ceea ce reprezintă o pre
misă a întăririi continue a con
lucrării româno-angoleze pe plan 
internațional pentru soluționarea 
constructivă a problemelor lumii ' 
contemporane.

Convorbirile, care s-au desfășurat 
înfr-o atmosferă de caldă prietenie 
și înțelegere reciprocă, au reliefat 
hotărirea comună de a deschide noi 
perspective de extindere și întărire 
a colaborării pe multiple planuri 
dintre România și Angola, cu convin
gerea că dezvoltarea, în continuare, 
a acestor raporturi este în interesul 
ambelor țări și popoare, în folosul 
cauzei păcii, securității și înțele
gerii internaționale.★

Luni dimineață, s-au încheiat con
vorbirile oficiale care au , avut loc 
intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, și tova
rășul Jose Eduardo dos Santos, pre
ședintele M.P.L.A. — Partidul Mun
cii. președintele Republicii Populare 
Angola.

partid și 
satisfacția 
ale dialo- 

într-o

j-

Cei doi conducători de 
de stat și-au manifestat 
față de rezultatele vizitei, 
gului' purtat in acesțe zile 
atmosferă prietenească, de stimă și
înțelegere reciprocă, relevind că ele 
reprezintă o nouă și importantă con
tribuție la dezvoltarea raporturilor 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări, A fost exprimată convin
gerea că înțelegerile la care s-a 
ajuns și acordurile semnate cu acest 
prilej vor deschide noi perspective 
legăturilor bilaterale, asigurînd ex
tinderea pe mai departe a colabo
rării și conlucrării dintre Partidul 
Comunist Român și M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, dezvoltarea coope
rării: dintre România și Angola pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific, al învățămintului și în alte do
menii de activitate, întărirea priete
niei și solidarității dintre popoarele 
noastre.

Tovarășul .Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Jose Eduardo dos Santos 
au stabilit să continue dialogul 
româno-angolez Ia nivel înalt, care 
s-a dovedit a avea o importanță ho- 
tăritoare in amplificarea colaborării 
dintre partidele și țările noastre, 
atît pe plan bilateral, cit și în sfera 
vieții internaționale, in folosul și 
spre binele ambelor 
cauzei păcii, securității 
intre națiuni. ,

Președintele Nicolae 
mulțumit pentru primirea ospitalieră 
de care s-a bucurat în Angola și a 
adresat conducerii de partid și de 
stat angoleze, precum și poporului 
angolez prieten cele mai bune urări 
de succes in dezvoltarea economico- 
socială independentă a țării.

în legătură cu concluziile la care 
s-a ajuns în timpul convorbirilor 
oficiale cu privire la extinderea și 
întărirea legăturilor dintre România 
și Angola, precum și 
situației internaționale 
textul unui Comunicat 
se dă publicității.

popoare, al 
și cooperării

Ceaușeseu a

la evoluția 
s-a convenit 
comun care

Duminică seara. în onoarea secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și 
Elena ' Ceaușescu.
M.P.L.A. — Partidul 
ședințele Republicii Populare Ango
la. Jose Eduardo dos Santos, a ofe
rit un spectacol de gală.

Formații și artiști de prestigiu din 
această țară au .ținut să omagieze 
prezența în Republica Populară An
gola a tovarășului Nicolae Ceaușescu' 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, spec
tacolul constituindu-se într-o eloc-

tovarășul 
a tovarășei 
președintele 

Muncii, pre-

ventă expresie a înaltei considerații 
de care se bucură conducătorul 
partidului și statului nostru in țara 
prietenă. Această călduroasă mani
festare a sentimentelor prietenești 
fată de țara noastră a evidențiat. în 
același timp, profunda recunoștință 
pentru sprijinul acordat de România 
socialistă poporului angolez în lupta 
sa pentru dobindirea independenței, 
pentru construirea noii societăți.

La sfîrșitul spectacolului, artiștilor 
le-a fost oferit din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu un frumos coș cu 
flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a efectuat, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială de prietenie in Re
publica Populară Angola, la invita
ția tovarășului Jose Eduardo dos 
Santos, președintele M.P.L.A. — Par
tidul Muncii, președintele Republicii 
Populare Angola, in perioada 28—30 
martie 1987.

înalții oaspeți români s-au bucurat 
de o primire caldă și frățească din 
partea poporului, partidului și gu
vernului angolez, expresie a raportu
rilor de prietenie și colaborare exis
tente intre cele două popoare, 
vizitat obiective economice și 
cial-culturale, luînd cunoștință 
deosebit interes de realizările 
porului angolez.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
depus o coroană de flori în me
moria președintelui Antonio Agos
tinho Neto, fondatorul națiunii an
goleze și al M.P.L.A. — Partidul 
Muncii.

în cursul convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general -al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, membru' al. 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, și tovarășul Jose Eduar
do dos Santos, președintele M.P.L.A. 
— Partidul Muncii, președintele Re*-  
publicii Populare Angola, s-a făcut 
o analiză aprofundată a căilor și 
mijloacelor de dezvoltare tot mai 
largă a relațiilor bilaterale, precum 
și un schimb de păreri asupra pro
blemelor actuale ale vieții interna
ționale.

La convorbiri au participat :
Din partea română : Dimitrie 

Ancuța, viceprim-ministru al gu
vernului, loan Totu, ministrul afa
cerilor externe, Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Republicii, 
Socialiste România, Gheorghe Cazan, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Co
operării Economice Internaționale, 
Marin Iliescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Angola.

Din partea angoleză : Pedro de 
Castro Van-Dunem, viceprim-mi
nistru al guvernului pentru sfera pro
ducției, Afonso Van-Dunem M’Bin- 
da, ministrul relațiilor externe, E- 
varisto Domingos Kimba, ministrul 
agriculturii, Rode dos Santos, secre
tar de stat pentru afacerile socia
le, Henrique de Carvalho Santos 
Onambwe, ministrul industriei, Is
mail Martins, ministrul comerțului 
exterior, Augusto Teixeira de Matos, 
ministrul finanțelor, Carlos Antonio 
Fernandes, ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor.

Au 
so- 
cu 

po-

I

Președintele Nicolae Ceaușescu șî 
președintele Jose Eduardo dos San
tos și-au exprimat satisfacția pentru 
bunele raporturi de prietenie, soli
daritate și cooperare in domeniile po
litic, economic, social și cultural e- 
xistente între cele două țări și po
poare șl au reafirmat necesitatea în
tăririi lor în continuare, \ în spiritul 
Tratatului de prietenie și' cooperare, 
încheiat in 1979, și pe baza înțe
legerilor convenite la cel mal înalt 
nivel.

Ținind seama de posibilitățile de 
care dispun economiile naționale ale 
celor două țări, de prioritățile pro
gramelor lor de dezvoltare economi
că și socială, cei doi președinți au 
convenit ca organele de resort ro
mâne și angoleze să acționeze pen
tru finalizarea negocierilor privind 
creșterea schimburilor comerciale și 
dezvoltarea continuă a cooperării e- 
conomice in domeniile construcțiilor 
industriale, energetic, petrolier, mi
nier, agricol, pescuitului, prelucrării 
lemnului, precum și al pregătirii de 
cadre.

Pentru impulsionarea dezvoltării pe 
baze stabile și de perspectivă a re
lațiilor economice, cu prilejul vizi
tei a fost semnat Acordul privind 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
și a cooperării economice și tehnice 
intre_ Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Populare Angola.

Ceî doi președinți au apreciat re
zultatele lucrărilor ultimei sesiuni a 
Comisiei mixte de cooperare eco
nomică, industrială și tehnică, care 
a avut loc la Luanda, și au hotărît 
ca organele de resort din cele două 
țări să inițieze acțiuni și să adopte 
măsurile necesare pentru îndepli
nirea în cele mai bune condiții a 
înțelegerilor realizate. Au convenit 
să întărească rolul Comisiei mixte 
de cooperare economică, industrială 
și tehnică în promovarea activă a 
relațiilor economice româno-angoleze.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și președintele 
M.P.L.A. — Partidul Muncii' au dat 
o înaltă apreciere colaborării dintre 
cele două partide pe baza Acor
dului de colaborare dintre P.C.R. și 
M.P.L.A. — Partidul Muncii și au 
apreciat că semnarea, in noiembrie 
1986, a protocolului de aplicare a 
acordului va contribui la întărirea 
legăturilor și a colaborării dintre cele 
două partide.

Cei doi președinți au subliniat, 
totodată. însemnătatea intensificării 
legăturilor de prietenie și colaborare 
pe linia organizațiilor de sindicat, 
tineret, femei și a altor organizații 
de masă din cele două țări.

S-a evidențiat, de asemenea, uti
litatea realizării de consultări perio
dice între ministerele da externe ale 
celor două țări.

, Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului “ 
Român, președintele 
Socialiste România, a 
preocupările și realizările .
și poporului român pe calea edifică
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, mărețele obiective 
dezvoltării economice și sociale 
României în actualul cincinal 
pină în anul 2000.

Președintele Jose Eduardo 
Santos a dat o înaltă apreciere rea
lizărilor obținute de Republica So
cialistă România în toate domeniile 
de activitate, și îndeosebi politicii 
sale externe menite să contribuie la 
menținerea păcii și dezvoltarea cola
borării internaționale,

Referindu-se la situația din Repu
blica Populară Angola, președintele 
Jose Eduardo dos Santos a informat 
asupra realizărilor obținute de po
porul și guvernul angolez în desfă
șurarea procesului revoluționar, în 
apărarea cuceririlor sale, a suverani
tății și integrității teritoriale și a 
subliniat contribuția țării la cauza 
eliberării popoarelor, cu deosebire a 
celor din Africa australă. S-a refe
rit, de asemenea, la obiectivele pe 
care și le-a propus Republica 
Populară Angola de a-și accelera 
dezvoltarea și a crea baza materială 
pentru construcția socialismului, , la 
eforturile pe care le desfășoară îm
preună cu alte țări din Africă aus
trală pentru promovarea unor rela
ții de cooperare economică Ia nivel 
regional, ca parte integrantă a pro
cesului de dezvoltare economică a 
continentului african.

!

Comunist 
Republicii 
prezentat 

partidului

ale 
a 
Și

dos

II

Tovarășa Elena Ceausescu l-a primit pe rectorul Universității Angolei
Tovarășa academician doctor in

giner Elena Ceaușescu, 
prim-ministru 
mit. luni, la 
Luanda, pe 
Angolei „Dr.
Neto“, dr. Raul Fernandes Neto, 
viceministru al învățămintului, îm
preună cu profesori universitari, 
membri ai consiliului de conducere.

Mulțumind pentru întrevederea 
acordată, rectorul universității a 
ținut să salute cu deosebit respect, 
în numele tuturor universitarilor 
angolezi, al cadrelor didactice și stu
denților, vizita distinșilor 
tanți ai poporului român, 
apreciată ca un eveniment 
dimensiune în evoluția

prim vice- 
al guvernului, a pri- 
reședința oficială din 
rectorul Universității 

Antonio Agostinho

nale, pentru bunăstarea și fericirea 
oamenilor de pretutindeni. Acțio- 
nînd in acest sens, oamenii de știin
ță din România, cadrele universi
tare aduc o importantă contribuție 
la traducerea în viață a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII-lea al

partidului, 
la un nou 
socialiste.

în timpul convorbirii s-a subliniat . 
importanța convenirii unor forme 
concrete de lărgire a schimburilor in 
domeniile științei și tehnicii, astfel

pentru trecerea României 
stadiu al dezvoltării sale

încit economiile României șl Angolei 
să poată alătura la eforturile pro
prii pentru dezvoltare și moderniza
re avantajele colaborării și. cooperă
rii bilaterale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

reprezen- 
care este 
de primă 
relațiilor 

dintre țările și popoarele noastre. El
a exprimat, de asemenea, marea sa
tisfacție pentru prilejul de a se in- 
tilni cu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
cărei activitate politică și științi
fică întrunește în Angola cele mai 
alese aprecieri.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
exprimat satisfacția pentru desfășu
rarea și perspectivele deschise de 
vizita oficială de prietenie în Angola 
și a subliniat că, prin dezvoltarea și 
diversificarea raporturilor în planul 
cercetării științifice și tehnologice, 
oamenii de știință români și angolezi 
pot contribui la aprofundarea legătu
rilor de prietenie și cooperare din
tre cele două țări și popoare, în in
teresul păcii și înțelegerii internațio
nale.

Tovarășa Elena Ceaușescu a relevat 
că, în lumea contemporană, confrun
tată cu grave și complexe probleme, 
capacitatea creatoare a omului, cu
ceririle științei și tehnicii trebuie 
puse exclusiv în slujba păcii, a 
construcției pașnice, a progresului 
|i modernizării economiilor națio-

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Populare Angola au examinat pro
blemele complexe ale vieții interna
ționale și au exprimat profunda lor 
îngrijorare față de situația deosebit 
de gravă existentă în lumea actuală, 
ea rezultat al escaladării cursei înar
mărilor, folosirii forței și amenințării 
cu forța, amestecului și intervenției 
in treburile interne ale statelor, 
conflictelor și războaielor din diferi
te părți ale lumii, negării dreptului 
popoarelor la autodeterminare și de 
a-și alege liber calea proprie dezvol
tării economice și sociale, lipsei de 
progrese semnificative în rezolvarea 
problemelor țărilor în curs de dez
voltare, crizei prelungite în care se 
află economia mondială.

Față de această situație care ame
nință pacea și securitatea internațio
nală și afectează profund interesele 
supreme ale popoarelor, președintele . 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Jose Eduardo dos Santos consideră 
că trebuie luate măsuri hotârite și. 
urgente pentru a se pune capăt 
cursului spre confruntare și război, 
pentru promovarea unei politici de 
destindere, de respect al independen
ței naționale, de pace și colaborare 
între națiuni.

Relevind pericolul unui nou război 
mondial, care s-ar transforma inevi
tabil într-o catastrofă nucleară și ar 
duce la dispariția a înseși condițiilor 
pentru existența vieții pe planeta 
noastră, cei doi președinți au apreciat 
că problema fundamentală a epocii 
noastre o constituie apărarea păcii, 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
la măsuri concrete de dezarmare, de 
lichidare a armelor nucleare, de re
ducere a armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare, pentru apă
rarea dreptului suprem al popoarelor, 
al oamenilor la existență, la viață li
beră și demnă, la pace.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
pentru înfăptuirea practică a unui 
program complex de dezarmare, in 
centrul căruia să se afle eliminarea 
armelor nucleare și care să cuprindă, 
totodată, reducerea armamentelor 
convenționale, a efectivelor și chel
tuielilor militare.

în acest scop. România și Angola 
se pronunță pentru adoptarea unor 
măsuri urgente care să ducă la li
chidarea pe etape a tuturor armelor 
nucleare pînă în anul 2000. Totoda
tă, cele două țări consideră că tre
buie intensificate eforturile în direc
ția reducerii armamentelor conven
ționale, pentru a se ajunge la dimi
nuarea acestora cu cel puțin 25 la 
sută pină în anul 1990 și cu 50 Ia sută 
pină la sfirșitul secolului.

Președintele Jose Eduardo dos 
Santos a dat o Înaltă apre
ciere inițiativei președintelui
Nicolae Ceaușescu privind reducerea 
de către România cu 5 la sută a ar
mamentelor, efectivelor și cheltuieli
lor militare și a subliniat că această 
măsură reprezintă un exemplu 
nificativ în eforturile care se 
pentru trecerea efectivă pe 
realizării de pași concreți pe 
dezarmării.

Cei doi președinți au apreciat Ini
țiativele de pace și dezarmare ale 
Uniunii Sovietice și celorlalte țări so
cialiste. în acest context, au salutat 
propunerea U.R.S.S privind retrage
rea rachetelor cu rază medie de ac
țiune din Europa, considerînd că în
cheierea, încă în acest an. a unui a- 
cord sovieto-american pentru reali
zarea acestei retrageri ar constitui 
un prim pas pe calea eliberării conti
nentului de orice arme nucleare, ar

\
contribui la crearea unui climat de 
pace și încredere in Europa și in În
treaga lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Jose Eduardo dos San
tos s-au pronunțat, de asemenea, 
pentru interzicerea generală a tutu
ror experiențelor nucleare, precum si 
pentru prevenirea militarizării spa
țiului cosmic și folosirea lui exclu
siv in scopuri pașnice.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Jose Eduardo dos Santos 
și-au exprimat speranța că actuala 
reuniune general-europeană de la 
Viena pentru securitate și cooperare 
în Europa va dezbate și va adopta 
măsuri eficiente care să determine 
progrese reale in edificarea unui sis
tem trainic de securitate pe conti
nentul european.

România și Angola se pronunță 
pentru transformarea Balcanilor in
tr-o zonă a păcii, colaborării și bunei 
vecinătăți, fără arme nucleare și chi
mice. Totodată, ele se declară pentru 
crearea unor astfel de zone în nor
dul și centrul Europei, precum și în 
alte regiuni ale globului, ca o măsură 
importantă pe calea destinderii, în
tăririi încrederii și înțelegerii inter
naționale.

Cei doi președinți au exprimat 
profunda lor îngrijorare față de si
tuația existentă în Africa australă și 
au condamnat ferm orice acțiune de 
sprijin a regimului din Africa de 
Sud. Au condamnat, totodată, actele 
agresive întreprinse contra Angolei 
și a altor state independente vecine, 
subliniind că ele vizează destabiliza
rea dezvoltării Republicii Populare 
Angola și a celorlalte țări din re
giune.

Președinții celor două state au ex
primat solidaritatea lor cu lupta po
porului namibian, sub conducerea 
Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), cerînd în
cetarea imediată a ocupării ilegale a 
Namibiei și punerea in aplicare, fără 
alte considerații, a Rezoluției 435 din 
1978 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U.

România și Angola se pfonunță 
ferm împotriva oricăror manevre 
care urmăresc recunoașterea așa-zi- 
sului „guvern" instalat în Namibia 
de către regimul rasist din Africa 
de Sud, în contradicție cu voința co
munității internaționale.

Cei doi președinți au condamnat 
regimul de discriminare rasjală, s-au 
pronunțat pentru aplicarea de sanc
țiuni economice generale și obliga
torii împotriva Africii de Sud și au 
exprimat solidaritatea țărilor lor cu 
lupta poporului sud-african. sub 
conducerea Congresului Național A- 
frican (A.N.C.) și a altor forțe pro
gresiste din țară, pentru abolirea a- 
partheidului.

Cei doi președinți au subliniat ro
lul important ce revine Organizației 
Unității Africane în lupta împotriva 
politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, a rasismului și a po
liticii de apartheid, ca și acțiunile pe 
care organizația le întreprinde pen
tru rezolvarea politică a diferende
lor și stărilor de tensiune din Africa 
și s-au pronunțat pentru creșterea 
contribuției sale la soluționarea pro
blemelor complexe politice, econo
mice și sociale cu care sînt confrun
tate țările africane în eforturile lor 
de a-și asigura dezvoltarea liberă, 
pașnică și independentă. Au relevat 
rolul deosebit de important care re
vine O.U.A. pentru întărirea coope
rării economice între țările africane, 
în vederea consolidării independen
ței lor politice și economice.

Reafirmind atașamentul țărilor lor 
la principiul rezolvării tuturor pro
blemelor litigioase dintre state ex
clusiv prin mijloace pașnice, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Jose Eduardo dos Santos 
consideră că numai pe această bază 
trebuie să fie soluționate conflictele 
existente in Orientul Mijlociu, în 
Asia, America Centrală și în alte re
giuni ale globului.

Exprimîndu-și preocuparea față 
de creșterea încordării și complexi
tatea situației 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 teri
toriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967. prin exercitarea 
dreptului poporului palestinian la 
autodeterminare și crearea unui stat 
independent propriu, prin asigura
rea securității tuturor statelor din 
zonă. Au subliniat necesitatea de a 
se continua activitatea politică și 
diplomatică ce trebuie să ducă la so
luționarea problemei poporului pa
lestinian în conformitate cu intere
sele și aspirațiile sale. în acest con
text a fost evidențiată importanța 
convocării sub egida O.N.U. a unei 
conferințe, internaționale în proble
ma Orientului Mijlociu, la care să 
participe părțile interesate, inclusiv 
O.E.P., precum și alte țări ce pot 
să-și aducă contribuția în procesul 
de pace in zonă. S-a relevat nece
sitatea întăririi unității naționale 
palestiniene in cadrul O.E.P. pentru 
împlinirea cit mai grabnică , a aspi
rațiilor legitime ale poporului pa
lestinian.

în legătură ct> situația existentă 
în America Latină, România și An

gola își reafirmă sprijinul față de 
lupta revoluționară a poporului 
nicaraguan și a celorlalte popoare 
din zonă, precum și pentru inițiati
vele Grupului de la Contadora vi- 
zind statornicirea unui climat de 
pace in America Centrală

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Jose Eduardo dos San
tos consideră că o cerință imperati
vă pentru pacea și securitatea po
poarelor, pentru insuși viitorul 
omenirii _ o constituie lichidarea 
subdezvoltării, reducerea decalajelor 
dintre țările bogate și cele sărace și 
edificarea noii ordini economice 
mondiale. în acest scop, cei doi 
președinți se pronunță pentru orga
nizarea unei conferințe internațio
nale, sub egida O.N.U., la care să 
participe, cu drepturi egale, atît ță
rile în curs de dezvoltare cît și cele 
dezvoltate, pentru soluționarea glo
bală a problemelor subdezvoltării șî 
pentru instaurarea noii ordini eco
nomice mondiale. O asemenea con
ferință va fi chemată să ducă la 
realizarea unor acorduri menite să 
favorizeze progresul tuturor țărilor, 
și in primul rind progresul țărilor 
rămase în urmă, pentru dezvoltarea 
armonioasă a economiei mondiale, 
in ansamblul ei.

România și Angola se pronunță 
pentru întărirea solidarității și uni
tății de acțiune a țărilor în curs de 
dezvoltare, precum și pentru o amplă 
cooperare economică între ele.

Președinții celor două țări apre
ciază că sint necesare măsuri 
hotărîte pentru soluționarea globală 
politico-economică a problemei da
toriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare, pe baza unor criterii și 
principii care să aibă în vedere ni
velul de dezvoltare al țărilor debi
toare, posibilitățile lor de plată, cît 
și eforturile pe care aceste țări tre
buie să Ie facă pentru asigurarea 
dezvoltării lor economice și sociale. 
Cei doi președinți consideră, totoda
tă, necesar să se convină modalități 
practice pentru reducerea și stabili
zarea dobînzilor la niveluri rezona
bile și pentru asigurarea accesului 
acestor țări la credite internaționala 
în condiții preferențiale.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Populare Angola apreciază că solu
ționarea problemelor complexe ala 
lumii contemporane impune parti
ciparea activă la viața internaționa
lă, in deplină egalitate, a tuturor 
statelor, fără deosebire de mărime 
sau de orînduire socială, în mod 
deosebit a țărilor mici și mijlocii, a 
țărilor în curs de dezvoltare, care 
sint interesate direct într-o politică 
de colaborare, independență și pace.

Cei doi președinți au apreciat im
portanța mișcării țărilor nealiniate și 
rolul său pozitiv în soluționarea 
problemelor grave ale lumii con
temporane, în afirmarea unei po
litici noi, democratice, de libertate 
și independență, de respect al drep
tului fiecărui popor de a-și alege 
liber calea dezvoltării sale economice 
și sociale. Au apreciat importanța 
hotăririlor adoptate de Conferința 
de la 'Harare a șefilor de stat sau de 
guvern ai țărilor nealiniate în direc
ția înfăptuirii dezarmării, soluționă
rii pe cale politică a focarelor de 
conflict și asigurării păcii in lume.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republic'’ 
Populare Angola consideră că Org, 
nizația Națiunilor Unite este forul 
internațional cel mai potrivit pen
tru dezbaterea democratică și solu
ționarea problemelor politice, econo
mice și sociale ale lumii contempora
ne. Cei doi președinți s-au pronun
țat pentru perfecționarea activității. 
O.N.U. și a celorlalte organizații In
ternationale, pentru adaptarea aces
tora la realitățile și exigentele lu
mii contemporane, pentru creșterea 
rolului lor in promovarea Păcii și 
colaborării internaționale.

III
Președintele Republicii Socialiste 

România și președintele Republicii 
Populare Angola și-au exprimat de
plina satisfacție pentru întîlnirea la 
nivel înalt româno-angoleză si con
vingerea că înțelegerile convenite vor 
da un puternic impuls întăririi și a- 
profundării relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două partide, 
țări și popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au exprimat calde mul
țumiri tovarășului Jose Eduardo dos 
Santos, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președintele Repu
blicii Populare Angola, și poporului 
angolez prieten pentru ospitalitatea 
și primirea deosebită de care s-au 
bucurat în timpul vizitei.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu- 

z blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,, a invitat pe pre
ședintele M.P.L.A.'—Partidul Mun
cii. președintele Republicii Populare 
Angola, Jose Eduardo dos Santos, să 
efectueze o vizită oficială de priete
nie în Republica Socialistă România. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmind a fi stabilită pe 
cale diplomatică.

Luanda, 30 martie 1987.

Telegramă de Ia bordul avionului prezidențial

sem- 
fac 

calea 
calea

Tovarășului JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii,
Președintele Republicii Populare Angola

LUANDA
Părăsind teritoriul Republicii Populare Angola, doresc ca, in numele 

meu și al tovarășei mele, să vă exprim, dumneavoastră și poporului an
golez prieten, calde mulțumiri pentru primirea cordială, prietenească și 
ospitalitatea de care ne-am bucurat tot timpul vizitei ndastre in frumoasa 
dumneavoastră țară.

Sint încredințat că vizita și convorbirile purtate împreună, înțelegerile 
la care am ajuns vor întări și mai mult prietenia, solidaritatea și colabo
rarea dintre Republica Socialistă România șî Republica Populară Angola, 
dintre Partidul Comunist Român și M.P.L.A. — Partidul Muncii, in inte
resul și spre binele ambelor popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și coope
rării în întreaga lume.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a vă adresa, încă o dată, salutul 
nostru de rămas bun, împreună cu cele mai calde urări de sănătate și fe 
ricire, de progres, prosperitate și pace pentru poporul angolez prieten

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste Româia
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VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNA CU TOVARASA ELENA CEAUSESCU, IN REPUBLICA POPULARA ANGOLA

Dineu oficial oferit în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu de tovarășul Jose Eduardo dos Santos

După cum s-a anunțat, tovarășul Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partida- au participat, sîmbătă, la un dineu oficial oferit 
lui Comunist Român, președintele Republicii în onoarea lor de tovarășul Jose Eduardo dos

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Santos, președintele M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, președintele Republicii Populare 
Angola.

Cu acest prilej, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Jose Eduardo dos Santos au rostit toasturi.

Toastul președintelui 
Jose Eduardo dos Santos

Stimate tovarășe președinte, 
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc ca, în numele meu și al 
tovarășei mele, să vă exprim, și în 
acest cadru, cele mai calde mulțu
miri pentru invitația de a vizita Re
publica Populară Angola, pentru 
ospitalitatea și sentimentele priete
nești cu care am fost întîmpinați pe 
pămîntul țării dumneavoastră. îmi 
este deosebit de plăcut să folosesc 
acest prilej pentru a vă adresa dum
neavoastră și întregului popor al 
Angolei prietene un salut cordial și 
cele mai bune urări.

Noua vizită pe care o facem în 
frumoasa dumneavoastră țară consti
tuie o expresie a bunelor relații, 
de prietenie, solidaritate și colabo
rare, care s-au statornicit între țări
le și popoarele noastre încă din anii 
luptei pentru eliberarea Angolei. Vi
zitele reciproce la nivel înalt — în
tre care amintesc, cu multă plăcere, 
întîlnirile și convorbirile pe care 
le-am avut cu regretatul președinte 
Agostinho Neto, precum și vizita 
dumneavoastră în România — s-au 
înscris, de fiecare dată, ca momente 
deosebit de importante în dezvoltarea 
legăturilor prietenești româno-an- 
goleze. Sînt încredințat că, in cadrul 
actualei vizite, vom găsi noi căi de 
a lărgi și mai mult colaborarea și 
cooperarea reciproc avantajoase — 
pe plan economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii — de a 
întări continuu prietenia și solidari
tatea dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

Sîntem bucuroși că avem posibili
tatea să cunoaștem, cu acest prilej, 
noi aspecte din munca și realizările 
poporului angolez, sub conducerea 
M.P.L.A, — Partidul Muncii, pe ca- 

dezvoltării economico-sociale, a 
aririi independenței naționale și 

armării sale libere și demne. Ca 
«rieteni, vă urăm, dragi tovarăși, noi 

și tot mai mari succese pe acest 
drum I

Poporul român înțelege bine șl a- 
preciază eforturile poporului ango
lez pentru dezvoltarea sa eoonomioo- 
sb'cială independentă, pentru că el 

i însuși *a  cunoscut, secole de-a rîndul, 
dominația și asuprirea străihă. în
făptuind revoluția de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și anti- 
imperialistâ din august 1944. po
porul român, devenit liber si stăp'în 

, pe destinele sale, a trecut cu hotă
rîre, sub conducerea partidului său 
revoluționar, să făurească orânduirea 
nouă, socialistă, pe pămîntul patriei. 
In cele peste patru decenii de viață 
liberă și independentă, România a 
obținut realizări importante pe calea 
dezvoltării sale socialiste, transfor- 
mîndu-se dintr-o țară slab dezvolta
tă, predominant agricolă, într-o țară 
■industrial-agrară in plin progres. 
Astăzi, industria românească produce 
de peste 115 ori mai mult decît în 
1944, agricultura de peste 6 ori, iar 
venitul național a crescut de peste 
32 de ori. S-au dezvoltat puternic în- 
vățămintul, știința, cultura — factori 
hotărâtori ai progresului multilateral 
al oricărei societăți. Toate aceste mă
rețe înfăptuiri demonstrează, cu pu
terea realităților de necontestat, ce 
poate realiza un popor atunci când 
devine cu adevărat stăpin pe desti
nele sale și iși. făurește, acționând 
într-o strinsă unitate, viitorul său li
ber și independent, de bunăstare și 
fericire !

Acționînd cu toate forțele pentru 
înfăptuirea in cele mai bune condi
ții a planurilor și programelor 
sale de dezvoltare economică și so
cială, România desfășoară, in același 
timp, o largă activitate internaționa
lă pentru promovarea fermă a poli

Depunerea unei coroane de flori
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu au de
pus la Palatul Poporului o coroană 
de flori la sarcofagul primului pre
ședinte al Republicii Populare An
gola. dr. Agostinho Neto.

Au fost prezenți membri ai Gu

ticii de pace și colaborare între toate 
națiunile lumii.

Situația internațională continuă să 
fie deosebit de gravă și complexă, 
ca urmare a intensificării cursei 
înarmărilor, îndeosebi a celei nuclea
re, a menținerii și chiar agravării 
unor conflicte în diferite zone ale 
planetei noastre, a continuării poli
ticii de forță și de amestec în trebu
rile interne ale altor state, a adînci- 
rii crizei economice mondiale, care 
amplifică continuu marile decalaje 
dintre țările bogate și sărace. Toate 
acestea sporesc perioolul unui răz
boi mondial, care s-ar transforma 
inevitabil într-o catastrofă nucleară 
ce ar duce la distrugerea a înseși 
condițiilor pentru existența vieții pe 
Pămînt.

Pornind de la această situație, 
România apreciază că problema fun
damentală a epocii noastre o consti
tuie oprirea hotărîtă a cursei înar
mărilor și treoerea la dezarmare, în 
primul rînd la dezarmare nucleară, 
asigurarea unei păci trainice in lu
me. Nu există astăzi problemă mai 
importantă decît de a se face totul 
pentru unirea eforturilor tuturor po
poarelor în vederea opririi cursului 
periculos al evenimentelor spre con
fruntare și război, pentru apărarea 
dreptului suprem al oamenilor, ai 
popoarelor la existență liberă și 
demnă, la independență, la viață și 
la pace !

Ne pronunțăm și milităm cu toată 
hotărîrea împotriva armelor nuclea
re, pentru realizarea unui program 
cuprinzător de dezarmare care să 
ducă la lichidarea, pe etape, a tutu
ror armelor nucleare pînâ la sfîrșitul 
secolului șl, în paralel, la reducerea 
substanțială a armelor convenționa
le. în acest sens, țara noastră a salu
tat și sprijină propunerile Uniunii 
Sovietice privind abordarea separată 
a problemei rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune din Europa. 
Considerăm că, pornindu-se de la 
aceste propuneri, cit și de la propu
nerile prezentate de Statele Unite 
ale Americil, trebuie să se facă totul 
pentru a se ajunge, într-un timp cit 
mai'scurt, la un acord în vederea e- 
liminării rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune din Europa — ca 
un prim pas spre eliminarea tuturor 
armelor nucleare de pe continent și, 
în perspectivă, spre lichidarea tota
lă a arsenalelor nucleare din întrea
ga lume.

Pornind de la răspunderea față 
de propriul popor și față de cauza 
păcii în lume, România a hotărît — 
în urma unui referendum național, 
la care a participat, practic, întregul 
nostru popor — să reducă cu 5 la 
sută armamentele, efectivele și chel
tuielile militare. Considerăm că si
tuația este de așa natură încît tre
buie să se treacă în modul cel mai 
hotărît de la vorbe la fapte, la ac
țiuni concrete de dezarmare. Uriașele 
mijloace umane, materiale și finan
ciare ce se cheltuiesc pentru înar
mări ar putea fi destinate soluționă
rii unor probleme sociale grave din 
țările respective și, îndeosebi, pen
tru sprijinirea eforturilor de pro
gres ale țărilor în curs de dezvoltare.

în actualele împrejurări interna
ționale este mai necesar ca oricind 
să se renunțe cu desâvîrșire la forță 
și la amenințarea cu folosirea for
ței în relațiile internaționale. Tre
buie făcut totul pentru soluționarea 
numai și numai prin mijloace paș
nice, prin tratative, a conflictelor și 
problemelor litigioase din diferite re
giuni ale lumii.

Poporul român. România socialistă 
și-au manifestat întotdeauna spri
jinul și solidaritatea cu lupta popoa
relor din Africa pentru lichidarea to
tală a colonialismului, consolidarea 
independentei naționale și dezvol

vernului Republicii Populare Ango
la. alte persoane oficiale.

La sosire. înalții oaspeți români 
au fost salutați de comandantul 
gărzii militare. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a trecut apoi in 
revistă garda de onoare.

înaintea depunerii coroanei de 
flori, s-a păstrat un moment de re
culegere. 

tarea lor liberă pe calea progresu
lui economic și social.

Ne-am pronunțat și ne pronunțăm 
ferm pentru întărirea colaborării și 
unității popoarelor africane. Consi
derăm că un rol important are. în 
această privință. Organizația Unită
ții Africane, care poate contribui în
tr-o măsură însemnată la dezvolta
rea conlucrării între statele acestui 
continent, la unirea eforturilor pen
tru solutionarea politică a proble
melor existente între unele țări afri
cane.

Ne manifestăm întreaga solidari
tate cu lupta justă a poporului na- 
mibian — sub conducerea S.W.A.P.O. 
— pentru dobîndirea independenței 
naționale. Cerem cu toată fermita
tea să se pună capăt politicii de a- 
partheid din Africa de Sud, să se 
asigure populației africane majorita
re din această țară accesul liber la 
întreaga viață politică și socială. 
Condamnăm cu hotărîre actele de a- 
gresiune ale Africii de Sud împotri
va Republicii Populare Angola, a 
celorlalte state vecine.

Constituie o realitate îngrijorătoa
re faptul că în ultimii ani. ca ur
mare a cfizei economice mondiale, a 
politicii marilor monopoluri imperia
liste și a capitalului financiar, s-a 
înrăutățit situația economică a țări
lor în curs de dezvoltare, s-au a- 
dîncit si mai mult decalajele dintre 
țările bogate și sărace. Considerăm 
că. in aceste condiții, sînt imperios 
necesare o schimbare radicală în re
lațiile economice internaționale, in
staurarea unei noi ordini economice 
mondiale, bazate pe deplină egali
tate și echitate, care să permită pro
gresul mai rapid al țărilor în curs 
de dezvoltare, accesul lor la tehno
logiile moderne în condiții avan
tajoase. Se impune ca. paralel cu 
efortul propriu — care este hotărî- 
tor pentru dezvoltarea lor economi
că si socială — țările în curs de 
dezvoltare să-și întărească solidari
tatea și colaborarea, să acționeze 
unite în vederea promovării intere
selor lor de progres și dezvoltare 
independentă. România se pronunță 
pentru, organizarea unei conferințe 
internaționale. în cadrul P.N.U.. la 
eare să participe, cu drepturi ega
le, atit Urile in curs de dezvolta
re. cit și cele dezvoltate. în vederea 
realizării unor înțelegeri corespunză
toare pentru soluționarea globală a 
problemelor subdezvoltării — inclu
siv a problemei datoriilor externe ale 
țărilor în curs de dezvoltare — pen
tru instaurarea noii ordini economi
ce mondiale.

Noi apreciem că la rezolvarea ma
rilor si complexelor probleme ce con
fruntă epoca noastră trebuie să parti
cipe. în condiții de deplină egali
tate. toate statele, fără deosebire de 
mărime sau de orînduire socială. Un 
rol deosebit de important au. în a- 
ceastă privință, țările mici si mijlo
cii. țările în curs de dezvoltare și 
nealiniate, care constituie marea ma
joritate a lumii și sînt nemijlocit in
teresate într-o politică de colabora
re. de independentă și de pace.

încredințat că noua vizită pe care 
o facem în tara dumneavoastră va 
deschide noi perspective si va da 
noi impulsuri conlucrării multilate
rale dintre România și Angola, do
resc să toastez :

— în sănătatea dumneavoastră, to
varășe președinte Eduardo dos San
tos ;

— pentru întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre parti
dele. țările și popoarele noastre ;

— pentru progresul, bunăstarea și 
fericirea întregului popor al Angolei 
prietene ;

— pentru pace și colaborare în în
treaga lume ;

— in sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Vii aplauze).

Ceremonia s-a constituit într-un 
profund omagiu adus memoriei emi
nentului conducător de partid și de 
stat al Angolei. care a fost dr. Agos
tinho Neto. vechi și statornic prie
ten al poporului român, personali
tate proeminentă a Africii, a vieții 
politice internaționale, luptător neo
bosit pentru cauza libertății, inde
pendentei naționale, pentru pace și 
progres social.

Stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România,

Distinși oaspeți români, 
TovarâșF,
Doresc să exprim tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, oficialităților româ
ne satisfacția noastră cea mai vie de 
a avea printre noi oaspeți atît de 
iluștri, Permiteți-mi să vă .salut 
călduros în numele poporului ango
lez, al Guvernului Republicii Popu
lare Angola.

Aș dori să mă refer mal întîl la 
importantul moment pe care l-a con
stituit pentru țara noastră prima 
dumneavoastră vizită oficială și de 
prietenie in Republica Populară An
gola, vizită în cursul căreia ați avut 
întilniri cu regretatul președinte 
dr. Antonio Agostinho Neto, și care 
a reprezentat un eveniment semnifi
cativ în relațiile de cooperare, prie
tenie și solidaritate existente între 
popoarele și guvernele noastre. Acele 
întilniri au dat o nouă dimensiune și 
un conținut mai bogat relațiilor din
tre M.P.L.A. și Partidul Comunist 
Român, permițînd, totodată, să se 
•creeze condiții pentru a lărgi și di
versifica raporturile economice și co
merciale dintre cele două țări.

Contactele frecvente pe care le-am 
stabilit de atunci la diferite niveluri 
reflectă, după părerea noastră, pre
ocuparea comună de a căuta cele mai 
bune forme și căi pentru valorifi
carea posibilităților și potențialului 
de care dispun cele două țări în ve
derea dezvoltării unor schimburi 
multilaterale reciproc avantajoase, 
în această perspectivă, vizita dum
neavoastră constituie un excelent 
prilej pentru a se proceda la un 
rodnic schimb de păreri asupra rela
țiilor noastre bilaterale, îndeosebi cele 
legate de cooperarea economică, 
cooperare căreia îi putem conferi 
caracteristici noi, bazate pe com
plementaritate și pe o dinamică spo
rită, pentru a le ridica la nivelul 
relațiilor noastre politice.

Republica Socialistă România, ca 
și alte țări socialiste, datorită faptu
lui că ele au parcurs un drum ase
mănător, posedă capacitatea de a în
țelege dificultățile noastre actuale 
și de a interpreta intr-o optică corec
tă procesul de transformări funda
mentale ce a avut loc în societatea 
angoleză. Din acest motiv și din al
tele nu mai puțin importante, țara 
dumneavoastră se înscrie printre 
partenerii noștri preferențiali, iar 
dorința noastră este ca acțiunile de 
cooperare pe care le stabilim să se 
transforme în- avantaje și realizări 
concrete, atît pentru țara dumnea
voastră, cît și pentru țara noastră.

Noi sintem angajați cu hotărîre în 
a face tot ce ne stă în putință pen
tru a reajiza cît mai repede posibil 
reconstrucția economiei naționale, 
crearea bazei necesare în vederea dez
voltării și îmbunătățirii condițiilor 
materiale ale vieții poporului nos
tru. Aceste nobile obiective, stabilite 
de M.P.L.A. — Partidul Muncii și de 
Guvernul Republicii Populare An
gola, sint pe deplin realizabile chiar 
în actuala conjunctură internă din 
țara noastră, unde persistă dificul
tăți, provocate mai ales de factori 
externi, cum sînt războiul de agre
siune, destabilizarea pe care în
cearcă să o provoace regimul de la 
Pretoria și marionetele sale ango
leze, precum și efectele crizei eco
nomice mondiale.

Față de acțiunile de destabilizare 
și teroriste ale imperialismului in
ternațional și forțelor reacțiunii, ale 
marionetelor lor împotriva popu
lației și obiectivelor noastre econo
mice, ne revine sarcina de a între
prinde acțiuni de perspectivă in do
meniul economic și social menite să 
exprime vitalitatea și justețea prin
cipiilor pe care se întemeiază rela
țiile noastre și lupta comună pentru 
pace și socialism.

în domeniul politicii externe, gu
vernele noastre împărtășesc puncta 

de vedere comune în problemele e- 
sențiale care preocupă omenirea. A- 
flîndu-ne pe continentul african, aș 
dori să reafirm că Africa australă 
continuă să fie un focar periculos 
de tensiune regională și mondială, 
tensiune a cărei cauză fundamentală 
este politica agresivă a regimului 
de apartheid existent în Africa de 
Sud. Popoarele acestei zone con
simt să facă mari sacrificii și re
zistă cu curaj, fiecare in cadrul 
frontierelor țărilor respective, tuturor 
tentativelor de subjugare neocolo- 
nialistă. Faptele cele mai recente 
arată că în prezent, datorită acestei 
lupte, există o evoluție politică și 
militară favorabilă forțelor mișcării 
de eliberare națională și progres so
cial. A crescut, de asemenea, con
siderabil conștiința comunității in
ternaționale asupra necesității abo
lirii apartheidului. Doar administra
ția Statelor Unite ale Americii, care 
încă nu a abandonat așa-numita po
litică de angajament constructiv, 
menține o alianță periculoasă cu re
gimul rasist din Africa de Sud. ceea 
ce a permis de multe ori acțiuni 
coordonate împotriva independentei 
și suveranității popoarelor Africii 
australe, în special contra poporului 
angolez. De fapt, se poate afirma 
că impasul în care se află astăzi si
tuația din Africa australă se dato
rează politicii actualei administrații 
a S.U.A., precum și Republicii Sud- 
Africane, care blochează aplicarea 
rezoluțiilor pertinente ale O.N.U., 
O.U.A. și mișcării țărilor nealiniate. 
Folosirea a tot felul de pretexte, res
pinse de comunitatea internațională, 
a întîrziat soluționarea justă a pro
blemei independenței Namibiei pe 
baza aplicării rezoluției 435 a Con
siliului de Securitate al O.N.U. și o 
destindere corespunzătoare, fie și re
lativă, a încordării în care se tră
iește în această zonă.

Aliații R.S.A'. — a spus președin
tele angolez — și-au asumat misiunea 
de a sprijini militar, politic, diploma
tic și sub alte forme marionetele din 
cadrul UNITA pentru a continua să 
destabilizeze țara noastră. Este clar 
că prin asemenea manevre se în
cearcă să se slăbească și coeziunea

Primire călduroasă la Rafinăria Petrangol
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost, duminică 
după-amiază, oaspeții oamenilor 
muncii de la Rafinăria Petrangol, 
una dintre unitățile industriale ce 
evidențiază eforturile depuse de 
poporul angolez in direcția valorifi
cării cît mai eficiente a bogățiilor 
naturale ale țării, sporirii potenția
lului economiei naționale. întăririi, 
pe această cale, a independenței sale.

înalții oaspeți au fost însoțiți în 
această vizită de Pedrq de Castro 
Van-Dunem, Vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministru de stat 
pentru problemele producției, ener
geticii și industriei petroliere, de 
membri ai guvernului angolez.

Au luat parte, de asemenea, to
varășii Dimitrie Ancuța, loan Totu, 
alte persoane oficiale.

Pe întreg traseul străbătut d&-_co- 
loana oficială de mașini, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu deose
bită prietenie de numeroși locuitori 
ai Luandei, care au dat. glas, și cu 
acest prilej, satisfacției față de noul 
dialog româno-angolez la nivelul cel 
mai înalt. Manifestările entuziaste 
ale mulțimii au pus în lumină sen- , 
timentele de caldă prietenie față 
de poporul român, de aleasă pre
țuire față de președintele 
Nicolae Ceaușescu, personalitate pro
eminentă a vieții politice mondiale, 
promotor activ al înfăptuirii aspira
țiilor de pace și progres, de inde
pendență și colaborare ale popoare
lor. .

Sosirea distinșilor soli ai poporului 
român a fost așteptată cu multă 
bucurie de muncitorii și specialiștii 
care își desfășoară activitatea la Ra
finăria Petrangol. care au aplaudat 
și ovaționat cu însuflețire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
întîmpinați cu multă căldură de 
conducerea rafinăriei, care a aefresat 
fibrante urări de bun venit, expre
sie a sentimentelor de caldă grati
tudine ale muncitorilor de a-i avea 
ca oaspeți dragi pe solii poporului 
român.

în continuare, au fost prezentate 
principalele date privind acest im
portant obiectiv al economiei ango
leze.

Situată la circa 10 kilometri de 
nordul capitalei angoleze, rafinăria 
a fost concepută ca o unitate de tip ■ 
clasic, folosind în principal la pre
lucrarea țițeiului procedeul de hi- 
drocracare. Gazdele precizează că, 
din momentul punerii în funcțiune, 
eforturile colectivulul.au fost orien
tate cu precădere în direcția atin
gerii parametrilor proiectați, com
pletării cu noi instalații a investi
ției Inițiale, sporirii continue a vo
lumului de produse rafinate. Este 
pus în evidență faptul că, în pre
zent, instalațiile au ajuns să prelu
creze o cantitate de aproape 1,7 
milioane tone petrol brut pe an, 
asigurind necesitățile consumului 
intern din Angola.

înfățlșînd eforturile depuse pen
tru obținerea acestor rezultate, gaz
dele au ținut să adreseze calde 
mulțumiri pentru ajutorul acordat de 
România în formarea și pregătirea 

și unitatea de acțiune a O.U.A. în 
problemele privind lupta pentru eli
berarea totală a continentului, res
pectarea independenței și suverani
tății statelor, în special a celor „din 
prima linie". Sîntem convinși că în
treaga Africă va ști să neutralizeze 
și această manevră ce urmărește să 
ne abată de Ia problema fundamen
tală a Africii australe, care constă in 
abolirea regimului minorității albe 
rasiste și instaurarea democrației 
pentru toți cei ce trăiesc in Repu
blica Sud-Africană.

Republica Populară Angola este a- 
nimată de dorința de pace, dar nu 
va renunța la drepturile sale de na
țiune suverană, chiar dacă va trebui 
să consimtă la noi sacrificii pentru 
a face față agresiunilor permanente 
ale rasiștilor sud-africani.

Acest fapt trebuie să fie privit cu 
realism în Occident. Nu există al
ternativă posibilă la guvernul nostru 
din Angola. Cu acest guvern trebuie 
să se poarte dialogul și să se ajungă 
la înțelegere, pe baza normelor drep
tului internațional care reglemen
tează relațiile dintre state. Cu toate 
divergentele adinei existente între 
guvernul nostru și cel al Statelor 
Unite ale Americii în diverse pro
bleme,1 am subliniat în repetate rîn- 
duri că există aspecte de interes 
reciproc de natură să constituie o 
bază bună pentru un dialog ce ar 
putea fi reluat dacă se dă dovadă de 
bună credință.

Situația existentă In Republica 
Sud-Africană constituie un motiv de 
mare neliniște, căci represiunea des
fășurată de guvernanții de la Preto
ria contra populației de culoare și 
a altor patrioți africani a atins pro
porții alarmante și ar putea să ducă 
la un deznodămînt cu urmări impre
vizibile. în aceste împrejurări, se 
impune ca națiunile lumii. în mod 
individual sau colectiv, să folo
sească toate mijloacele de care dis
pun pentru a determina regimul ra
sist sud-âfrican să dea curs cerințe
lor comunității internaționale și să 
respecte aspirațiile și drepturile ma
jorității populației.

în continuare, vorbitorul a spus : 
în afară de problemele Africii 

cadrelor angoleze care lucrează la 
această rafinărie.

înalții oaspeți au fost invitați, apoi, 
să viziteze principalele sectoare pro
ductive de pe această platformă 
industrială.

Pe parcursul vizitei, muncitorii au 
dat expresie sentimentelor de stimă, 
de profundă prețuire față de solii 
poporului român. în sala de coman
dă a rafinăriei, tehnicianul Adeo 
Mauricio Liala, care și-a făcut stu
diile la Ploiești, s-a adresat în limba 
română tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, expri- 
mind, în numele angolezilor care au 
învățat în țara noastră, vii mulțu
miri pentru condițiile și grija plină 
de căldură de care s-au bucurat în 
România, pentru sprijinul acordat de 
țara noastră dezvoltării economico- 
sociale a Angolei. România — a spus 
el — a fost alături de noi chiar din 
primii ani de luptă pentru eliberarea 
socială și națională a Angolei, și-n 
manifestat solidaritatea cu partidul 
nostru, M.P.L.A. Dorim, în numele 
muncitorilor angolezi, al poporului 
nostru, a subliniat el, ca relațiile de 
prietenie, colaborare și solidaritate

australe, există situații de criză și 
în alte colțuri ale planetei, care 
agravează situația politică complexă 
a lumii zilelor noastre. In acest con
text, ne preocupă îndeosebi criza 
din Orientul Mijlociu, din America 
Centrală și din alte regiuni unde au 
loc conflicte provocate artificial și 
care contravin năzuințelor de liber
tate, pace și progres ale popoarelor, 
conflicte ce provoacă suferințe și 
enorme sacrificii popoarelor pa
lestinian, libanez și nicaraguan. în 
spatele acestor conflicte se află în
totdeauna dorința de dominație a 
forțelor imperialiste.

Soluționarea conflictelor actuale 
presupune- în mod necesar înce
tarea amestecului în treburile in
terne și respectarea dreptului po
poarelor de a-și alege calea de dez
voltare socială și economică cores
punzător propriilor interese. După 
părerea noastră, problema păcii, care 
preocupă atît de mult opinia inter
națională, este legată pe de o parte 
de dezarmarea generală și completă, 
iar pe de altă parte de rezolvarea 
justă a conflictelor regionale, intru- 
cît acestea influențează asupra creș
terii tensiunii în lume. Numai prin 
soluționarea pașnică a conflictelor 
existente se va putea ajunge la o 
adevărată și completă stabilitate și 
securitate internațională.

.Totodată, nu este mai puțin evi
dent că printre cauzele care con
tribuie la agravarea situației de 
încordare din lume figurează și pro
blema datoriei externe a țărilor 
așa-numitei lumi a treia, datorie a 
cărei rambursare devine tot mai pu
țin posibilă, accentuîndu-se injusta 
dependență Impusă națiunilor mal 
puțin dezvoltate de pe planeta noas
tră. Iată de ce devine o necesitate 
tot mai stringentă instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
mai juste și echitabile, veche preocu
pare fundamentală a mișcării țărilor 
nealiniate, cu care țara dumneavoas
tră se solidarizează pe deplin.

Numai atacînd frontal ansamblul 
acestor probleme vor putea fi găsite 
soluții pentru o pace stabilă și du
rabilă.

Stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Tovarăși,
în încheiere, doresc să vă 

urez dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu o ședere plăcută în Repu
blică Populară Angola.

Permiteți-mi să toastez In sănă
tatea dumneavoastră, pentru întă
rirea prieteniei și cooperării între 
popoarele și guvernele noastre.

Vă mulțumesc.
(Vii aplauze).

să se dezvolte continuu. Mulțumim 
fierbinte dumneavoastră, partidului, 
poporului român pentru sprijinul de 
care se bucură lupta noastră pentru 
dezvoltarea liberă și independentă a 
Angolei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut cuvinte de apreciere pentru e- 
forturile oamenilor muncii de la Pe
trangol. i-a felicitat pentru rezulta
tele de pînă acum și le-a urat să 
obțină noi și tot mai importante suc
cese, care să contribuie la dezvolta
rea economico-socială în ritm rapid 
a Angolei, la consolidarea indepen
denței sale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
apoi rugați să semneze în cartea de 
onoare a întreprinderii, in amintirea 
acestui eveniment deosebit de impor
tant. pentru oamenii muncii de la 
Petrangol.

Vizita a luat sfîrșit într-o atmosfe
ră emoționantă. Cei prezenți au în
conjurat cu deosebită dragoste și 
respect pe reprezentanții de frunte 
ai poporului român, exprimîndu-și 
satisfacția și profunda gratitudine 
pentru această întîlnire memorabilă.

colectivulul.au
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Cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamafiilor și cererilor oamenilor muncii, 
adresate conducerii partidului, organelor locale de partid, organelor de stat, organizațiilor de masă 

și obștești, presei și radioteleviziunii în anul 1986
Evenimentele și acțiunile de sea

mă care au avut loc în viața parti
dului și poporului nostru în anul 
1986 și-au găsit o largă reflectare in 
scrisorile oamenilor muncii adresate 
conducerii partidului, organelor de 
partid și de stat, organizațiilor de 
masă și obștești. Cu prilejul ani
versării a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român, al reale
gerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de către Congresul al III-lea al 
oamenilor muncii în înalta funcție 
de președinte al Consiliului Național 
fii Oamenilor NJuncii, al împlinirii a 
21 de ani de la Congresul al IX-lea 
al partidului, cu prilejul celei de-a 
42-a aniversări a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă, al altor impor
tante momente aniversare, numeroși 
cetățeni ai patriei, colective de oa
meni ai muncii din toate domeniile 
de activitate, organizații de partid, 
de masă și obștești, prin scrisori și 
telegrame au adus conducătorului 
partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
Înălțător omagiu, exprimîndu-și 
recunoștința, prețuirea și admirația 
pentru titanica sa activitate revolu
ționară pusă în slujba intereselor 
supreme ale poporului român, pen
tru mărețele realizări din epoca ac
tuală.

Prinos de aleasă stimă și prețuire 
au adresat cetățeni și colective de 
oameni ai muncii tovarășei Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Național 
al Științei și Invățămîntului, pentru 
neobosita sa activitate revoluționară 
și contribuția remarcabilă adusă la 
elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și statu
lui nostru, la dezvoltarea și înflo
rirea științei, invățămîntului și 
culturii românești.

în scrisorile adresate conducerii 
partidului, organelor de partid și de 
stat, oamenii muncii au dat p înaltă 
apreciere cuvîntărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostite la plenare
le Comitetului Central al partidului, 
plenarele Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, la Congresul Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia, Congresul oamenilor muncii, 
la cel de-al III-lea Congres al ță
rănimii, prețioaselor indicații date 
în timpul vizitelor de lucru e- 
fectuate împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu în diferite județe 
ale țării și cu alte prilejuri, expri- 
mindu-și, totodată, adeziunea totală 
la documentele adoptate de înaltele 
forumuri ale democrației noastre 
muncitorești revoluționare, hoțărirea 
lor fermă de a depune toate efortu
rile pentru realizarea exemplară a 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al XIII-lea al P.C.R.

în scrisori și mesaje de adeziune, 
oamenii muncii au dat glas senti
mentelor lor de profundă satisfacție 
față de activitatea consecventă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru a determina soluționarea proble
melor complexe ale vieții interna
ționale prin dialog și negocieri, pen
tru dezarmare și pace, față de stră
lucita sa inițiativă de pace privind 
reducerea cu 5 la sută a armamen
telor, efectivelor și cheltuielilor mi
litare ale țării noastre, aprobată cu 
însuflețire de poporul român la 
referendumul din 23 noiembrie 1986. 
Numeroși oameni ai muncii, din 
toate categoriile sociale, și-au expri
mat deplina adeziune la tezele și 
ideile cuprinse in cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la se
siunea Marii Adunări Naționale din 
octombrie 1986, adoptată de organul 
suprem al puterii de stat ca docu
ment programatic al politicii externe 
a României, apreciind că ele exprimă 
hoțărirea poporului român de a ac
ționa pentru înfăptuirea dezarmării 
și păcii în lume.

în cursul anului 1986. conducerii 
partidului, organelor și organizațiilor 
centrale, presei și radioteleviziunii, 
organelor de partid, instituțiilor și 
organizațiilor de masă și obștești, ju
dețene. municipale și orășenești li 
s-au adresat peste 1 561 270 de cetă
țeni.

La C.C. al P.C.R. s-au primit 85 983 
sorisori și 18 000 de cetățeni In au
dientă.

Peste 226 620 de cetățeni din di
ferite categorii socioprofesionale, 
prin scrisori și audiente, au adresat 
sesizări și propuneri privind aspec
te de interes general din unități in
dustriale și agricole, de construcții 
și transporturi, din comerț și coope
rație. activitatea edilitar-gospodă- 
rească a consiliilor populare, insti
tuții de învățămînt și cercetare, cul
tură. sănătate și din alte domenii. 
Pe baza verificărilor, majoritatea 
propunerilor și sesizărilor de interes 
general s-au dovedit întemeiate.

Numeroși cetățeni s-au adresat or
ganelor de partid și de stat, orga
nizațiilor de masă și obștești și cu 
probleme de ordin personal. Pe an
samblul cererilor adresate prin 
scrisori și audiențe. în funcție de 
posibilități și legalitatea acestora. 44 
la sută au fost soluționate favorabil. 
Au fost satisfăcute cereri pentru a- 
tribuirea de locuințe. încadrarea în 
muncă, acordarea de asistentă me
dicală și sociajă. soluționarea unor 
litigii de munca etc.

Plenara a apreciat că organele ju
dețene. municipale și orășenești de 
partid și de stat, conducerile minis
terelor. ale organizațiilor de masă și 
obștești centrale și locale, actionind 
în spiritul măsurilor stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 a- 
prilie 1986. al indicațiilor secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. s-au preocupat in 
mai mare măsură să folosească scri
sorile oamenilor muncii și dialogul 
realizat cu cetățenii Ia audiente pen
tru aprofundarea cunoașterii realită
ților din diferite domenii. în ve
derea înlăturării unor neajunsuri și 
perfecționării activității economico- 
sociale.

în întreprinderi industriale, antre
prize de construcții, unități agrico
le de stat si cooperatiste a crescut 
receptivitatea fată de propunerile și 
sugestiile oamenilor muncii privind 
îndeplinirea sarcinilor economice ce 
au rezultat din Planul național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
tării, din Planul de dezvoltare a a- 
griculturii și industriei alimentare, 
din programele speciale. A crescut, 
de asemenea, răspunderea consiliilor 
populare in examinarea propunerilor 
făcute prin scrisori, in adunările ce
tățenești la Tribuna democrației 
pentru îndeplinirea în bune condiții 
a obligațiilor ce decurg din Legea 
privind autoconducerea. autogestiu- 
nea economico-financiară st autofi
nanțarea unităților administrativ-' e- 
ritoriale. în general pentru îmbună
tățirea activităților edilitar-gospodă- 
rești.

Este de apreciat ca un factor pozi
tiv participarea directă, în mai' mare 
măsură a cadrelor cu funcții de con- 

' ducere de la diferite niveluri Ia ve
rificarea sesizărilor cu conținut" Im
portant. ceea ce a determinat creș
terea operativității în stabilirea și a- 
plicarea măsurilor ce s-au impus 
tată de neajunsurile constatate in 
întreprinderi și instituții. De aseme
nea. s-a extins practica dezbaterii in 
unități a concluziilor rezultate din 
verificări, realizîndu-se astfel bune 
prilejuri de educare a colectivelor de 
oameni ai muncii in spiritul respec
tării legalității socialiste, al grijii 
fată de avutul obștesc.

Ufi număr mare de oameni ai mun
cii au avut, posibilitatea să poarte un 
dialog direct cu cadrele de conduce
re la diferite niveluri, atît asupra u- 
nor aspecte de interes general, cit și 
in probleme personale, cu prilejul 
primirii lor în audiență. în cursul 
anului 1986. primii-secretari și secre
tarii comitetelor județene de partid 
au audiat . 87 811 oameni ai muncii, 
iar miniștrii, adjuncții acestora și 
miniștrii secretari de stat au primit 
in audientă peste 21 600 de cetățeni.

Un număr de 121 553 de cetățeni 
s-au adresat prin scrisori si audien
țe organelor de presă centrale, lo
cale si departamentale, precum și ra
dioteleviziunii. Pe baza propunerilor 
și sesizărilor oamenilor muncii, presa 
și radioteleviziunea și-au adus o con
tribuție de seamă la popularizarea 
experienței înaintate și îmbunătățirea 
activității din unități economice și 
instituții, în combaterea unor abuzuri 

și ilegalități, la creșterea răspunde
rii și operativității în examinarea și 
soluționarea scrisorilor oamenilor 
muncii și a problemelor ridicate la 
audiente.

Plenara Comitetului Central a 
apreciat că și in anul 1986, prin scri
sori si audiențe, oamenii muncii au 
avut o participare importantă la li
chidarea unor lipsuri existente in or
ganizarea muncii și în folosirea do
tării tehnice din întreprinderi, lă re
ducerea cheltuielilor materiale și fi
nanciare, in general la perfecționarea 
activității economico-sociale, dezvol
tarea avuției naționale, în asigurarea 
respectării legalității, la promovarea 
in relațiile sociale a normelor eticii 
și echității socialiste.

— O contribuție de seamă și-au adus 
oamenii muncii prin propuneri și se
sizări la înlăturarea unor nereguli și 
neajunsuri din unități industriale. Pe 
baza concluziilor rezultate din verifi
cări in unități din industriile : con
strucțiilor de mașini, metalurgică, de 
utilaj greu, chimică, ușoară, electro
tehnică, forestieră și a materialelor 
de construcții din municipiul Bucu
rești, județele Brașov, Caras-Severin, 
Hunedoara, Harghita, Mureș, Iași, 
Prahova, Timiș, Maramureș, Bistri- 
ța-Năsăud, s-a acționat pentru per
fecționarea organizării muncii, reali
zarea unor perfecționări tehnologice, 
economisirea de metal, materiale 
lemnoase și textile, energie electrică, 
recuperarea unor materiale, piese și 
subansamble. ridicarea gradului de 
utilizare a mașinilor și utilajelor, 
executarea Ia timp a reviziilor și re
parațiilor, îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor. în 
schele de producție petrolieră și ex
ploatări miniere din județele Giur
giu, Dîmbovița. Gorj, Hunedoara, Să
laj. Maramureș, unde verificările fă
cute ne baza unor sesizări au scos la 
iveală o serie de nereguli în organi
zarea muncii și abateri de Ia disci
plina de producție, s-au luat măsuri 
pentru o mai bună pregătire a fron
turilor de lucru, perfecționarea pre
gătirii personalului si întărirea disci
plinei, folosirea mai eficientă a uti
lajelor, extinderea mecanizării, redu
cerea cheltuielilor neproductive.

— Țărani cooperatori și alți oa
meni ai muncii din unități agricole 
de stat și cooperatiste, apreciind re
zultatele deosebite obținute în agri
cultura județului Olt și in multe uni
tăți din alte județe, au apreciat ca 
nesatisfăcătoare producțiile din uni
tățile în care lucrează, în raport cu 
condițiile materiale create de stat 
prin investițiile făcute în agricultură 
și cu potențialul fondului funciar de 
care acestea dispun și au informat 
conducerea partidului, organele loca
le de partid, uniunile județene .ale 
C.A.P. despre o serie de neajunsuri 
și cauze ale acestora. în C.A.P.-uri 
din județele Botoșani, Brăila, Dolj, 
Teleorman, Argeș. Constanța, Bacău, 
Vilcea s-au luat măsuri pentru fo
losirea unor terenuri lăsate neculti
vate, efectuarea lucrărilor de întreți
nere a unor culturi, grăbirea strînge- 
rii recoltei, a transportării și de
pozitării acesteia in bune condi
ții ; efectuarea unor lucrări de ame
liorare a pajiștilor etc. De aseme
nea. pe baza unor propuneri și a 
constatărilor făcute la verificarea 
sesizărilor, în ferme zootehnice din 
județele Buzău, Iași. Neamț, Pra
hova și din alte județe s-a acțio
nat cu mai multă răspundere pentru 
asigurarea bazei furajere, respectarea 
regulilor sanitar-veterinare și creș
terea răspunderii personalului din 
ferme pentru ingrijirea corespunză
toare a animalelor. Verificările au 
scos la iveală o slabă activitate po
litică și organizatorică a organiza
țiilor de partid și a conducerilor co
lective din unitățile vizate, preocu
parea scăzută a unor cadre de con
ducere pentru dezvoltarea și apărarea 
avuției obștești, pasivitatea acestora 
față de actele de indisciplină și ne
glijență manifestate în efectuarea 
lucrărilor agricole.

— Pe baza propunerilor și sesiză
rilor privind activitatea din comerț, 
cooperație și turism, s-au luat mă
suri pentru repartizarea mai echili
brată pe localități și unități a fondu
lui de marfă existent, îmbunătățirea 
activităților de prestații către popu
lație. combaterea actelor de specu

lă, a vînzărilor preferențiale, a încăl
cării regulilor de comerț și s-a ac
ționat pentru recuperarea prejudi
ciilor pricinuite avutului obștesc de 
către unii gestionari prin sustrageri 
și delapidări.

— Un important sprijin au primit 
consiliile populare din partea cetățe
nilor prin cele 27 678 de propuneri, 
sugestii și obiecții critice făcute prin 
scrisori și audiențe privind activi
tatea edilitar-gospodărească și siste
matizarea localităților. Numeroși ce
tățeni prin sugestiile făcute au con
tribuit la dimensionarea mai judi
cioasă a perimetrelor construibile, 
respectarea normelor de ocupare a 
terenurilor în vederea folosirii cit 
mai eficiente a fondului funciar, la 
realizarea unor amenajări edilitare 
și organizarea unor acțiuni de în
frumusețare a localităților. Cetățenii 
au contribuit, de asemenea. Ia per
fecționarea activității de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 1/1985 privind 
autogestiunea economico-financiară 
și autofinanțarea unităților adminis- 
trâtiv-teritoriale. Unii oameni ai 
muncii din municipiul București și 
localități urbane din județele Argeș, 
Bacău. Bistrița-Năsăud, Brașov, Iași, 
Ialomița, Suceava și din alte jude-
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țe s-au referit prin scrisori și 
audiențe la deficiențele cu care s-au 
dat în folosință unele blocuri de lo
cuințe. Din analiza constatărilor fă
cute a rezultat că unele organe lo
cale de partid, comitetele executive 
ale unor consilii populare n-au ac
ționat cu toată exigenta pentru res
pectarea tehfiologiilor de construcție 
stabilite pentru fiecare bloc de lo
cuințe, întărirea ordinii și discipli
nei, creșterea răspunderii față de 
calitatea tuturor lucrărilor ce se exe
cută pe șantierele de locuințe.

— Folosindu-se concluziile rezul
tate din verificarea sesizărilor și 
propunerilor privind activitatea din 
transporturi, poștă și telecomunica
ții, în unități din județele Suceava, 
Dîmbovița, Satu Mare. Maramureș, 
Buzău, Timiș și din alte județe s-ă 
acționat pentru folosirea cît mal efi
cientă a capacităților în transportul 
de mărfuri, stabilirea mai judicioasă 
a traseelor pentru cursele auto de 
persoane, întărirea disciplinei perso
nalului, îmbunătățirea condițiilor 
tehnice pentru convorbirile telefo
nice etc.

— Pe baza unor propuneri și a 
concluziilor rezultate din verificarea 
sesizărilor oamenilor muncii s-au 
luat o serie de măsuri pșntru îmbu

nătățirea activității și în‘alte dome
nii : in instituții de invățămint, 
cultură și artă, unități din sistemul 
financiar-bancar, precum și în do
meniul sănătății și asistentei socia
le, unde s-au constatat încălcări ale 
deontologiei medicale, superficialitate 
în efectuarea actului medical, neres- 
pectarea programului de către unii 
medici de la dispensare rurale etc.

— De un real sprijin pentru orga
nele și organizațiile de partid au fost 
propunerile și observațiile critice 
adresate de membrii de partid și alți 
oameni ai muncii privind viața in
ternă de partid și activitatea unor 
organizații de masă din unități 
eonomice și instituții. Majoritatea 
acestora s-au dovedit întemeiate, 
acționindu-se pentru îmbunătățirea 
conținutului adunărilor generale de 
partid, a activităților politico-edu
cative, pentru creșterea răspun
derii organelor și organizațiilor 
de partid în conducerea și îndru
marea activității economico-sociale.

— Prin unele scrisori au fost se
sizate o serie de aspecte negative 
privind activitatea și comportarea 
unor cadre cu funcții de conducere 
și alt personal din diferite domenii. 
S-au constatat încălcări ale princi
piului conducerii colective și super
ficialitate in îndeplinirea atribuții

lor, abuzuri în funcție și lipsă de 
principialitate în relațiile cu perso
nalul muncitor, nerespectarea unor 
prevederi legale, neglijențe față de 
avutul obștesc, sustrageri și delapi
dări etc. Față de cei vinovați s-au 
luat măsuri pe linie de partid și 
administrativă, s-a acționat pentru 
recuperarea prejudiciilor aduse avu
tului obștesc, iar cei care au săvir- 
șit infracțiuni au fost deferiți orga
nelor de urmărire penală. Verifică
rile au scos în evidență insuficienta 
preocupare a organelor de partid, a 
conducerilor colective din unele u- 
nități pentru intensificarea activită
ților educative și de perfecționare a 
pregătirii personalului muncitor, ca
racterul sporadic al acțiunilor de 
prevenire. îndrumare și sprijin.

Plenara Comitetului Central a a- 
preciat că în activitatea de rezolva
re a propunerilor, sesizărilor, recla
mațiilor și cererilor oamenilor mun
cii persistă încă o serie de neajun
suri. In unele întreprinderi și insti
tuții, organele și organizațiile de 
partid, organizațiile de masă, facto
rii de decizie din conducerea admi
nistrativă a unităților dovedesc o 
slabă receptivitate, formalism și a- 
titudine birocratică în examinarea 
unor probleme de ordin general sau 
personal pe care le ridică oamenii 
muncii in adunările care au loc în 
unități sau prin scrisori și audiențe. 
Se tărăgănează rezolvarea unor pro
puneri și solicitări întemeiate ale 
personalului muncitor și se manifes
tă o slabă preocupare pentru a se 
discuta in mod convingător cu oa
menii asupra posibilităților existen
te și a cadrului legal in care aces
tea pot fi soluționate.

In aceste situații, numeroși oamenî 
ai muncii s-au adresat organelor su
perioare de partid și de stat. Comi
tetelor județene de partid Bacău, 
Botoșani, Hunedoara, Iași, Prahova, 
Suceava, municipal București li 
s-au adresat prin scrisori și audiențe 
un număr mare de oameni ai muncii 
cu cereri și reclamații privind drep
turi de personal, atribuirea de lo
cuințe, loturi in folosință și in alte 
probleme, îndeosebi de ordin per
sonal, care se impunea să fie exa
minate și soluționate in unitățile și 
localitățile unde cei în cauză își au 
locul de muncă sau domiciliul. De 
asemenea, și la C.C. al P.C.R. s-au 
primit multe scrisori, mai ales din 
județele Prahova, Iași, Dolj, Argeș, 
Bacău, Galați, Dîmbovița, municipiul 
București, cu diverse cereri a căror 
rezolvare era de competența unor 
organe locale.

Este de relevat, de asemenea, ca 
un fapt negativ slăbirea preocupării 
unor organe locale de partid, consilii 
populare, a factorilor cu atribuții 
în popularizarea legislației pentru 
organizarea' unor acțiuni care să asi
gure cunoașterea unor reglementări 
legale ce . interesează mase largi de 
cetățeni.

Analizele privind activitatea cu 
scrisorile și audiențele făcute în a- 
dunările generale de partid (Im u
nele unități, în sesiunile unor consi
lii populare au avut uneori un ca
racter formal ; nu s-au analizat cau
zele unor fenomene negative și nu 
s-au stabilit măsuri pentru îmbună
tățirea muncii în acest domeniu.

Organele locale de partid și de 
stat, conducerile ministerelor nu au 
reușit să determine toți factorii să 
rezolve sesizările formulate în scri
sori sau la audiente in termenele 
prevăzute in Hoțărirea C.C. al P.C.R. 
și Legea nr. 1/1978. Comitetele jude
țene de partid Argeș. Dolj. Galați, 
Gorj, Prahova, Teleorman au rezolvat 
cu mari intîrzierl unele din scrisorile 
adresate conducerii partidului ce 
le-au fost îndrumate spre soluțio
nare. De asemenea, întîrzieri in re
zolvarea scrisorilor au fost la minis
terele : muncii, transporturilor și 
telecomunicațiilor, agriculturii.

Plenara C.C. al P.C.R. a stabilit 
unele măsuri ce urmează a fi lua
te in cursul anului 1987 pentru îm
bunătățirea în continuare a activi
tății de soluționare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii.

— în spiritul istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român, al indicațiilor. 

sarcinilor și orientărilor rezultate 
din cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, rostite la plenare
le C.C. al P.C.R.. Congresul al 
III-lea al oamenilor muncii. Con
gresul țărănimii, plenarele Consiliu- 

. lui Național al Oamenilor Muncii și 
Consiliului Național al Agriculturii, 
în ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 30 ianua
rie 1987. organele și organizațiile de 
partid, conducerile organelor de stat, 
ale organizațiilor de masă și ob
ștești vor lua în continuare măsuri 
ferme în vederea examinării și so
luționării cu maximă receptivitate și 
operativitate a propunerilor, sesiză
rilor și cererilor oamenilor muncii. în 
conformitate cu hotărîrile de partid 
si. legile tării, cu normele eticii și 
echității socialiste, stimulînd și pe 
această cale participarea maselor la 
conducerea treburilor societății, la 
dezvoltarea democrației muncitorești 
revoluționare în patria noastră.

— Comitetele județene de partid, 
celelalte organe și organizații de 
partid, consiliile populare, consiliile 
de conducere ale ministerelor, con
ducerile organizațiilor de masă și 
obștești, consiliile oamenilor muncii 
din unitățile economice vor acorda 
în continuare maximă atenție valo
rificării operative a propunerilor și 
sugestiilor privind îmbunătățirea or
ganizării producției și a muncii, 
îndeplinirea exemplară a producției 
fizice la toate sortimentele. îndeo- ' 
sebi a producției pentru export, creș
terea mai accentuată a productivi
tății muncn. ridicarea nivelului teh
nic si calitativ al produselor, redu
cerea normelor de consum, recupe
rarea. recondiționarea si refolosirea 
materialelor, generalizarea experien
ței înaintate in scopul creșterii efi
cientei întregii activități economice.

— Comitetele județene de partid, 
organizațiile de partid din agricul
tură. consiliile populare, conduceri
le I.A.S. și S.M.A.. consiliile de 
conducere ale cooperativelor agrico
le de producție, ceilalți factori cu 
atribuții în acest domeniu să exami
neze cu maximă atenție propuneri
le si sesizările membrilor coopera
tori. ale celorlalți oameni ai mun
cii din agricultură privind efectua
rea la timp și de calitate a lucră
rilor la culturile de cereale, plante 
tehnice, in horticultura, a activită
ților din zootehnie, folosirea inte
grală a pămîntului și creșterea po
tențialului productiv al acestuia, e- 
xecutarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, realizarea fondului centra
lizat al statului de produse agroali- 
mentare.

— întrucît un număr mare de ce
tățeni se adresează organelor cen
trale. inclusiv conducerii partidului, 
cu probleme ce sînt de competenta 
unor unități economice sau institu
ții locale, se impune ca organele ju
dețene, municipale și orășenești de 
partid, conducerile organelor de stat, 
ale organizațiilor de masă si obștești 
să acționeze cu toată hoțărirea ca 
factorii de decizie din întreprinderi 
și instituții, consilii populare, uni
tăți agricole și alte unități socia
liste să manifeste maximum de re
ceptivitate față de problemele pe 
care le ridică oamenii muncii prin 
scrisori și la audiente saW cu alte 
prilejuri, să le rezolve operativ și 
în conformitate cu prevederile 
legale. Personalul din întreprin
deri și instituții, de la consi
liile populare. îndeosebi din servi
ciile care lucrează direct cu publi
cul. va fi temeinic instruit cu pre
vederile legilor și altor acte nor
mative care se referă Ia domeniul 
lor de activitate în vederea aplică
rii corespunzătoare a acestora. De 
asemenea, se va veghea în perma
nentă ca acest personal să aibă un 
comportament civilizat, plin de so
licitudine fată de cetățeni. Să se ia 
măsuri ferme fată de cei care încal
că Hoțărirea C.C. ai P.C.R. și Le
gea nr. 1/1978 referitoare la scrisori 
și audiente, rezolvă superficial scri
sorile. tărăgănează cercetările, mani
festă dezinteres în soluționarea lor 
sau dau răspunsuri birocratice cetă
țenilor.

— Pentru prevenirea unor fenomene 
negative, concluziile rezultate din 
cercetarea unor sesizări cu conținut 
mai deosebit, care se referă la cazuri 
de încălcare a legalității, a normelor 
eticii și echității socialiste, să fie 
temeinic dezbătute cu aparatul și 
activul de partid, în organizațiile de 
partid, în colectivele de muncă, atit 
în unitățile în care s-au constatat, 
cît și în alte întreprinderi și insti
tuții de profil similar.

— Să se respecte cu rigurozitate 
prevederile Hotăririi C.C. al P.C.R. 
și Legii nr. 1/1978 referitoare la ana
liza periodică a activității de rezol
vare a propunerilor, sesizărilor și 
cererilor oamenilor muncii in orga
nele și organizațiile de partid, de 
masă șl obștești. în organele colec
tive de conducere. Pe baza conclu
ziilor desprinse din aceste analiza se 
vor stabili măsuri care să ducă la 
o mai bună valorificare a propune
rilor oamenilor muncii, la soluționa
rea cererilor în conformitate cu le
gile în vigoare.

— Organele județene, municipale și 
orășenești de partid vor organiza pe
riodic instruiri și consfătuiri cu co
misiile de oameni ai muncii pentru 
scrisori și audiențe de pe lingă co
mitetele de partid sau birourile 
organizațiilor de bază din întreprin
deri, instituții, consilii populare, 
ministere și alte unități socialiste 
pentru ca acestea să acorde sprijin 
efectiv organelor de partid pe lingă 
care sînt constituite, în cunoașterea 
permanentă a problemelor ridicate 
prin scrisori și la audiențe, în rea
lizarea îndrumării și conducerii ne
mijlocite a Întregii, activități de e- 
xaminare și rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii.

— Organele de presă centrale și 
locale, radioteleviziunea vor acționa 
în continuare pentru popularizarea 
experienței bune a organelor de 
partid și de stat, a conducerilor co
lective din unitățile socialiste pri
vind organizarea și desfășurarea ac
tivității cu scrisorile și ' audiențele, 
pentru combaterea hotărîtă a încălcă
rii legalității, a normelor eticii și e- 
chității socialiste, a atitudinilor bi
rocratice și de formalism ce .se mai 
manifestă față de problemele pe care 
le ridică oamenii muncii prin scri
sori și audiențe. Vor acorda în con
tinuare atenție valorificării conclu
ziilor rezultate din verificarea unor 
sesizări cu conținut important pri
vind activitatea economico-socială.

— Colegiul Central de Partid, Sec
ția scrisori și audiențe. Consiliul 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, ce
lelalte Secții ale C.C. al P.C.R., in / 
controalele pe care Ie vor efectua
la organele de partid și de stal 
privind, activitatea cu scrisorile și 
audiențele, vor insista pentru a se 
determina creșterea receptivității și 
răspunderii organismelor de condu
cere colectivă, a tuturor factorilor 
din unități economice și instituții în 
rezolvarea cît mai operativă, in 
spiritul hotărîrilor de partid și de 
stat, atît a problemelor de interes 
general, cit și a cerințelor personale 
ale oamenilor muncii.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român își exprimă con- ,
vingerea că organele și organizațiile 
de partid, conducerile Instituțiilor de 
stat, ale organizațiilor de masă și 
obștești vor persevera pentru îmbu
nătățirea activității de rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor șl cererilor 
oamenilor muncii, stimulînd astfel 
și pe această cale participarea ce
tățenilor Ia perfecționarea activită
ții economico-sociale in vederea în
deplinirii exemplare a hotăririlor 
Congresului al XIII-lea al P.C.R., a 
indicațiilor și orientărilor secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind creșterea 
spiritului revoluționar al oamenilor 
muncii, pentru ridicarea pe o nouă 
treaptă, calitativ superioară, a acti
vității în toate domeniile. .

z
GALAȚI : Producție fizică 

peste prevederi
Colectivele de oameni ai muncii 

din industria județului Galați, mo
bilizate cu toate forțele pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor asu
mate in întrecerea socialistă, au ob
ținut de la începutul anului și 
pină acum succese deosebite în ac
tivitatea productivă. Sînt demne de 
remarcat in acest context rezulta
tele obținute de colectivele de mun
că din 30 de unități industriale 
gălățene care, prin mal buna orga
nizare și modernizarea proceselor 
de fabricație, prin aplicarea unor 
măsuri eficiente de creștere a pro
ductivității muncii, au reușit să în
deplinească înainte de termen sar
cinile primului trimestru al anului 
în curs. Este demn de menționat, 
de asemenea, că un număr de 13 
unități economice gălățene și-au 
onorat exemplar obligațiile contrac
tuale față de partenerii externi. 
(Ștefan Dimitriu).

SIBIU : Onorarea 
exemplară a comenzilor 

de export
— Angajamentul comuniștilor 

luat in adunările de partid — ne 
spune Ștefan Vasiu, secretarul co
mitetului de partid al întreprinde
rii „Independența" din Sibiu — 
constă în executarea la timp a tu
turor comenzilor pentru export și 
în condiții de calitate superioară, 
în acest sens, Ia nivelul fiecărei 
secții au fost constituite formații 
speciale de lucru in care sînt cu
prinși cei mai buni muncitori, iar 
specialiștii își aduc o contribuție 
tot mai importantă la implemen

tarea măsurilor din cadrul progra
mului de organizare și moderniza
re a producției, în scopul creșterii 
productivității muncii. Pentru a- 
ceasta, au fost reluate, intr-o va
riantă nouă, cursurile speciale or
ganizate pentru specialiștii între
prinderii. iar programul de ridica
re a calificării profesionale urmea
ză să fie extins la toate categoriile 
de oameni ai muncii din Întreprin
dere.

Cea mai recentă confirmare a a- 
cestei preocupări constă în livrarea 
către un partener extern a unui u- 
tilaj complex in greutate de 835 
tone. Despre calitatea acestuia și 
promptitudinea execuției depune 
mărturie telexul sosit din partea 
beneficiarului, în care, printre al
tele, se spune : „Vă mulțumim pen
tru finalizarea lucrărilor înaintea 
termenului contractual, uzina dum
neavoastră fiind prima dintre fur
nizori care încheie livrările pen
tru obiectivul nostru. Sperăm ca și 
pe viitor să ne bucurăm de aceeași 
colaborare și promptitudine din 
partea dv.“. (Ion Onue Nemeș).

ARAD : Crește 
productivitatea muncii

Angajați cu toate forțele pentru 
realizarea măsurilor cuprinse în 
programul județean de creștere tot 
mai accentuată a productivității 
muncii, oamenii muncii din unită
țile industriei republicane ale jude
țului Arad se prezintă, în acest tri
mestru. cu succese notabile. Astfel, 
22 de unități, intre care întreprin
derea de mașini-unelte, „Tricoul 
roșu", întreprinderea de mașini 
agricole și cea pentru articole me
talice pentru mobilă și binale și al
tele, au realizat și depășit pină in 
prezent planul de creștere a pro
ductivității muncii. In felul aces
ta, la nivel de județ, productivi-

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"
tatea muncii a sporit în unitățile 
industriei republicane, față de 
aceeași perioadă a anului trecut, cu 
925 lei pe fiecare om al muncii. 
(Tristan Mihuța).

MEHEDINȚI : Succese 
ale brigadierilor

O contribuție însemnată la reali
zarea centralei electrice de termo- 
ficare din Drobeta-Turnu Severin 
o aduc și brigadierii din cadrul 
Șantierului național organizat la 
acest mare și important obiectiv 
energetic. La toate locurile de mun
că — fie că se află în formațiile 
de constructori sau de montori — 
brigadierii înscriu in graficele zil
nice de lucru ritmuri de execuție 
superioare celor stabilite. Puternic 
mobilizați de indicațiile și îndem
nurile ce le-au fost adresate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. cu pri
lejul recentei vizite de lucru pe 
acest șantier, brigadierii și-au pro
pus pentru acest an să realizeze lu
crări în valoare de peste 250 mili
oane lei. astfel ca și prin efortul 
lor cele 5 grupuri de cite 50 MW 
fiecare să intre cit mai repede in 
funcțiune. (Virgiliu Tătaru).

VASLUI : Rezultate 
ale modernizării producției

Un obiectiv esențial al colective
lor de oameni ai muncii din între
prinderile industriale ale județului 
Vaslui pentru sporirea factorilor in
tensivi, a eficienței întregii activi
tăți, il constituie preocuparea stă
ruitoare in urmărirea și aplicarea 
măsurilor din programul dc orga
nizare și modernizare a producției. 
Ca urmare a acțiunilor susținute, 
numai în primul trimestru al acestui 
an au fost înfăptuite aproape toate 
măsurile de înnoire și modernizare 
a proceselor de producție care, 
împreună cu cele aplicate în anul 
precedent, au contribuit la obți
nerea unui spor de producție- 
marfă, față de aceeași perioadă a 
anului 1986, de 133 milioane lei, 
creșterea productivității muncii cu 
8 la sută și reducerea cheltuielilor 
totale la întreaga producție cu 83,3 
milioane lei. Cele mai bune rezul
tate au obținut colectivele între
prinderilor de materiale izolatoare 
și de aparate de măsură și control 
Vaslui, de rulmenți, de produse a- 
brazive și de confecții Bîrlad, fa
bricii de utilaj complex Huși și 
altele. (Petru Necula).

BACĂU :
Producție suplimentară, 
cu cheltuieli mai reduse
Rod al aplicării măsurilor înscri

se in programele de perfecționare 
a organizării și modernizare a pro
ducției, colectivele de muncă din 
industria județului Bacău au în
scris pe graficul întrecerii in pe
rioada care a trecut de la începu
tul anului un spor la producția- 
marfă in valoare de 34 milioane 
lei, din care 5 milioane Iei pentru 
export, precum și economii la cos
turile de producție în valoare de
14,5 milioane lei, din care 11 mi
lioane lei la cheltuielile materiale. 
Rezultate deosebite s-au înregis
trat lâ întreprinderea de mașini- 
unelte, Combinatul de celuloză și 
hirtie Letea, întreprinderea de 
confecții din municipiul Bacău, 
Combinatul petrochimic Borzești, 
Rafinăria de petrol Dărmănești, 
întreprinderea minieră Comănești, 
întreprinderea de postav Buhuși. 
La întreprinderea de mașini-unel
te, de pildă, specialiștii au elabo
rat tehnologia de prelucrare a axe
lor și roților dințate pe mașini- 

unelte deservite de roboți și au 
pus la punct procedeul de prelu
crare a stanțelor și matrițelor prin 
electroeroziune, fapt care a con
dus la dublarea productivității 
muncii. Ing. Ion Păduraru, direc
torul cabinetului județean de or
ganizare economico-socială. aprecia 
că prin finalizarea tuturor măsu
rilor stabilite pentru cea de-a doua 
etapă a procesului de perfecționa
re a organizării și modernizare a 
producției în industria județului 
Bacău se va obține un spor la pro- 
ducția-marfă în valoare de 12,5 
miliarde lei. (Gheorghe Baltă).

MUREȘ : Sporuri 
la producția fizică

In industria județului Mureș se 
desfășoară, aa pretutindeni în țară, 
o amplă și insuflețitoare întrecere 
pentru realizarea și depășirea pla
nului producției fizice la fiecare 
sortiment. Ca urmare a îndeplinirii 
ritmice a programelor de moderni
zare a proceselor de producție, chi- 
miștii și electroniștii, constructorii 
de mașini și lucrătorii din alte sec
toare ale industriei județului au 
realizat, în perioada care a trecut 
din acest an, peste sarcinile de 
plan, produse ale industriei electro
nice și de mecanică fină in valoare 
de 18,5 milioane lei, 880 tone amo
niac de sinteză, 690 tone îngră
șăminte chimice, 20 700 metri pă- 
trați furnire estetice. 1 935 metri 
cubi cherestea, 1 546 "metri cubi 
prefabricate din beton armat, pre
cum și însemnate cantități de uti
laje tehnologice pentru industria 
chimică, melamină și alte produse 
utile economiei naționale. De re
marcat că întregul spor de produc
ție a fost obținut pe seama creșterii 
accentuate a productivității muncii 
și. în condițiile diminuării consu
mului tehnologic de energie elec

trică. față de cotele alocate cu pes
te 5 milioane kWh. (Gheorghe 
Giurgiu).

ARGEȘ :
Apartamente moderne 

pentru specialiștii satelor
în așezările rurale ale județului 

Argeș se vor construi in acest an 
peste 900 de apartamente, Cele mai 
multe se vor înălța in viitoarele 
centre urbane și de consilii agroin
dustriale, cum sint Colibași, Căldă- 
raru, Căteasca, Domnești, Izvoru, 
Teiu, Vedea. Noile blocuri de .lo
cuințe concepute de Institutul de 
proiectare Argeș intr-un stil arhi
tectonic modern sint prevăzute la 
parter și cu unități comerciale și 
prestatoare de servicii pentru 
populație. Formații specializate ale 
Trustului de antrepriză generală 
pentru construcții-montaj Argeș zo
resc la realizarea primelor 300 de 
apartamente. (Gheorghe Cirstea).

SĂRMĂȘAG : Cărbune 
peste plan

Puternic mobilizați de orientările 
și indicațiile date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, colectivul de 
oameni ai muncii de Ia întreprin
derea minieră Sărmășag. județul 
Sălaj, acționează cu toată hotărî- 
rea pentru aplicarea in viață a 
măsurilor privind mai buna organi
zare a producției și a muncii, uti
lizarea la întreaga capacitate a uti
lajelor atit in subteran, cît și în 
cariere, folosirea eficientă a timpu
lui de lucru. Ca urmare a acestor 
eforturi, de la începutul anului și 
pină in prezent, minerii sălăjeni au 
extras peste pian 6 000 tone căr
bune net, onorindu-și în bune con
diții contractele la iivrare. (Eugen 
Teglaș).
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A apărut;

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare Ia adunarea solemnă consacrată 
aniversării a 65 de ani de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist și a 30 de ani de la în
ființarea Uniunii Asociațiilor Studenților Co

muniști din România
21 martie 1987 EDITURA POLITICA

Eroism, abnegație revoluționară, 
exemplară consecvență militantă în slujba
împlinirii idealurilor supreme ale poporului

ZȚUA NAȚIONALĂ A REPUBLICS MALTA

Domnului PAUL XUEREB
Președintele interimar al Republicii Malta

VALLETTA
Cea de-a 8-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Malta îmi oferă 

plăcuta ocazie de a vă adresa, dumneavoastră și poporului maltez, sincere 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire.

îmi exprim convingerea că bunele relații româno-malteze se vor dez
volta în continuare, pe multiple planuri, în folosul celor, două țări și 
popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

LA ACADEMIA DE PARTID PENTRU INVĂȚĂMiNT SOCIAL-POLITIC 
•au încheiat cursurile de pregătire a președinților 

cooperativelor agricole de producție
l-au Încheiat cursurile de pregă- 
» a președinților cooperativelor 

cole de producție organizate la 
idemia țle partid pentru învăță- 
it social-politic, precum și cele 

a cadrul școlilor interjudețene de 
irtid București, Cluj, Craiova, Iași 
Timișoara.

Instituită din inițiativa tovarășului 
icolae Ceaușescu, această formă de 
■egătire atestă grija și preocuparea 
atomică a secretarului general al 
•rtidului de a asigura cadre cu o 
neinică pregătire politică și pro- 
.onală, capabile să conducă cu 
ltă responsabilitate și competen- 
intreaga activitate a cooperative- 
agricole de producție in vederea 

ducerii în viață a politicii agrare 
'□artidului și statului nostru.

închiderea cursului a participat 
a luat cuvintul tovarășul Vasile 

irbulescu, secretar al C.C. al 
C.R.
Participanții la adunarea de în- 
eiere a cursului din cadrul Acade- 
ei de partid pentru învățămint 
.ial-politic au adresat tovarășului 

(COLAE CEAUȘESCU. secretar 
neral al Partidului Comunist Ro- 
in, președintele Republicii Socia- 
te România, o telegramă în care 
spune :
'rin toate activitățile desfășurate

tv
00 Telejurnal
20 Viața economică
30 Teatru TV (color). „Siciliana", de

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro- 

i)gie comunică timpul probabil pentru 
ltervalul 31 martie, ora 26—3 aprilie, 
ra 20. In țară : Vremet va fi în gene- 
al instabilă, cu cerul n\ai mult noros. 
or cădea precipitații locale, sub for- 

de ploaie, care vor a^ea și carac
ter de aversă, mai ales în sud și sud- 
v^st, unde cantitățile de apă pot depăși

Timpul probabil pentru luna aprilie
După cum comunică Institutul de 

rrieteorolojie și hidrologie, luna apri- 
lib va fi, din punct de vedere termic, 
ceva mai caldă decit in mod obiș
nuit în regiunile sudice și apropiată 
dt normai în celelalte zone. Regimul 
pluviometric va fi deficitar in cea 
mai mare parte a țării.

In prinsa decadă va fi o vreme 
aldâ, exceptind ultimele zile, cind 
se va răci. La început, vor cădea 
ploi slabe în sud-vestul țârii. In ulti
mele zile vor cădea precipitații sla
be, mai intii sub formă de ploaie, 
apoi, trecător și sub formă de lapo- 
vilă și ninsoare in aproape toate zo
nele țării. Vîntul va prezenta inten
sificări locale în Banat și in estul 
-'ii. Temperaturile minime vor fi 

■inse între 1 și 11 grade, mai 
.rite în ultimele nopți, iar cele 
xirr.e între 10 și 20 grade, mai ri- 
ate in prima parte a decadei, mai 
s in sudul țării.
n a doua decadă vremea va fi ră

5 lîN AGRICULTURĂ!

LUCRĂRILE DE PRIMĂVARĂ - DESFĂȘURATE EXEMPLAR!

în această perioadă ne-am pregătit 
temeinic in vederea infăptuirii in 
cele mai bune condiții a obiectivelor 
noii - revoluții agrare, de un mare 
folos fiindu-ne cunoașterea rezulta
telor obținute de județul Olt și 
practica in producție efectuată la 
unitățile agricole cooperatiste care 
au obținut titlul de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare".

Ne angajăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
acționăm cu hotărire, in spirit revo
luționar, ca in această primăvară, 
cînd aniversăm 25 de ani de la în
cheierea cooperativizării agricultu
rii și comemorăm împlinirea a 80 de 
ani de la marea răscoală a țăranilor 
din 1907, să asigurăm realizarea ce
lei mai scurte campanii agricole, cu 
efectuarea în condiții optime, de 
calitate superioară a însămință- 
rilor, a celorlalte lucrări agricole, 
pentru a intîmpina Conferința Na
țională a partidului și a 40-a 
aniversare a proclamării Republicii 
prin realizarea unor producții agri
cole vegetale și animaliere record, la 
nivelul cerințelor noii revoluții agra
re, pentru a face ca unitățile noas
tre să-și sporească substanțial con
tribuția la dezvoltarea multilaterală 
economico-socială a patriei noastre, 
Republica Socialistă România.

Aurel Baranga. In distribuție : 
Diana Lupescu, Horațiu Mălăele, 
Mircea Diaconu. George Miliăiță, 
Rodica Sanda Țuțulanu. Marian 
Hudac. Matei Alexandru, Elena 
Sereda. Regia artistică : Olimpia 
Arghir

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

15 litri pe metrul pătrat !n 24 de ore. 
La munte și in zonele deluroase din 
nordul țării precipitațiile vor fi și sub 
formă de lapoviță și ninsoare. • Vîntul 
va sufla slab pină la moderat, cu in
tensificări locale predominînd din sec
torul estic în regiunile sudice și estice, 
precum și la munte. Temperatura 
aerului va continua să scadă ușor. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 2 
și plus 8 grade, iar maximele între 6 și
16 grade, pe alocuri mai ridicate la 
începutul intervalului în sud-estul tă
rii.

coroasă în sudul și estul țării. Ploile, 
care vor avea și caracter de aversă, 
vor fi mai frecvente. Vîntul va pre
zenta intensificări de scurtă durată 
în a doua parte a decadei în regiu
nile sudice și estice. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre zero și 
10 grade, mai coborite în centrul și 
nord-estul țării, unde se va produce 
brumă. Temperaturile maxime se vor 
situa, in general, între 8 și 18 grade.

In a treia decadă, vremea va fi 
predominant frumoasă și caldă în 
prima parte, apoi va deveni instabi
lă. cu ploi sub formă de aversă, în
soțite de descărcări electrice, mai 
frecvente în sudul țării. în rest, vor 
cădea ploi slabe, locale. Vîntul va 
prezenta intensificări in ultimele zile. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se intre 2 și 12 grade, iar cele ma
xime intre 14 și 24 de grade, mai ri
dicate în sudul țării în prima parte 
a decadei.

(Agerpres)

Se împlinesc astăzi 94 de ani de 
la deschiderea lucrărilor marelui 
congres socialist din 31 martie — 3 
aprilie 1893, care a statuat, în con
sens cu speranțele și aspirațiile 
muncitorimii din țara noastră, fău
rirea partidului politic al clasei mun
citoare din România — P.S.D.M.R., 
strălucită biruință revoluționară ce a 
încununat o întreagă istorie de 
muncă și luptă, o îndelungată lucra
re pentru organizarea și unitatea 
mișcării noastre muncitorești, așe- 
zindu-se, totodată, ca o trainică te
melie pentru alte și alte împliniri pe 
care avea să Ie cunoască lupta revo
luționară pe pămîntul românesc.

Ivită și dezvoltată pe scena so- 
cial-politică a țării într-o perioadă 
cind toate puterile poporului român 
erau angajate într-un amplu efort 
de înfăptuire a unor comandamente 
vitale pentru prezentul și viitorul 
său, clasa noastră muncitoare s-a 
integrat de la început acestui 
efort general, aducînd în cadrul său 
o uriașă energie revoluționară, o 
mare capacitate de abnegație și dă
ruire, necontenit potențate și sporite 
prin forța pe care i-o dădea prole
tariatului organizarea, acțiunea uni
tă a rîndurilor sale. Este deosebit de 
semnificativ in acest sens faptul că 
de timpuriu mișcarea noastră munci
torească s-a considerat continua
toarea firească a celor mai luminoa
se tradiții ale poporului, legatara 
celor mai înalte aspirații ale po
porului, forța chemată de istorie să 
poarte spre împlinire aceste aspira
ții și idealuri. „Numai preluind 
pilda generației de la 1848 — scria o 
publicație socialistă la sfîrșitul 
veacului trecut — apropiindu-ne 
ideile timpului nostru, precum dinșii 
și-au apropiat ideile timpului lor, 
cătind către nevoile de acum precum 
ei au căutat către nevoile de atunci, 
numai așa ii cinstim cu adevărat".

Două trăsături definitorii pentru 
mișcarea noastră muncitorească și 
socialistă se detașează cu pregnanță 
din aceste cuvinte. înainte de toate 
faptul că socialiștii români au 
înțeles că aveau o înaltă înda
torire față de înaintași — aceea 
de a-și asuma misiunea de a prelua 
și duce spre izbindă obiectivele la 
care năzuiseră cei mai luminați din
tre antecesori. în al doilea rînd, este 
vorba despre convingerea nutrită de 
militanții socialiști că programele și 
mijloacele de acțiune revoluționară 
nu sint, nu pot fi un dat imuabil, 
că o dată cu schimbările, cu evolu
țiile petrecute în viața economică, 
socială, politică, a unui popor, tre
buie să sufere prefaceri, deopotrivă, 
și formele și căile de luptă, că 
acestea trebuie permanent adecvate 
realităților, situației concret-isto- 
rice din fiecare țară. în acest spirit 
și-a însușit mișcarea noastră munci
torească înaltele principii ale socia
lismului științific, înțelegîndu-le ca 
o călăuză neprețuită in lupta sa 
pentru înlăturarea orînduirii înte
meiate pe exploatare și asuprire, ca 
un mijloc riguros științific de ana
liză temeinică, aprofundată a stări
lor de lucruri din fiecare țară, a ten
dințelor de evoluție din viața eco
nomică, socială și politică a fiecărui 
popor.

Tocmai dă aceea, propunîndu-și ca 
obiectiv programatic transformarea 
revoluționară a societății românești, 
partidul clasei noastre muncitoare a 
militat pentru împlinirea unor dezi
derate specifice fiecărei etape isto
rice. pentru realizarea unor cerințe 
menite să apropie, să pregătească 
trainice temelii viitorului socialist al 
patriei. între țelurile înscrise pe 
flamurile sale de luptă s-au numă
rat cele ale industrializării tării. în
țeleasă ca un solid fundament al 
propășirii și creșterii forței economi

ce a patriei, ale soluționării proble
mei țărănești In consens cu speran
țele și nevoile milioanelor de lucră
tori ai ogoarelor, ale lărgirii drep
turilor și libertăților democratice, ale 
ridicării stării materiale și spiritua
le a celor mulți și asupriți — con
diție fundamentală a întăririi puteri
lor națiunii. Retrospectiva istorică 
învederează faptul că partidul cla
sei noastre muncitoare a acționat 
neabătut pentru ca. „Dacia viitoare", 
în care toți românii să trăiască liberi 
si uniți în granițele unui singur stat 
național unitar, să se înscrie în 
marea carte a veacurilor ca un fapt 
împlinit ; că militanții mișcării noas
tre muncitorești, socotindu-se „cam
pioni hotărîți ai neatîrnării". au mi
litat pentru apărarea independenței 
naționale cucerite prin atitea sacri
ficii. pentru afirmarea demnă a pa
triei în concertul statelor lumii. Prin 
gindirea și acțiunea sa revoluționa
ră. partidul politic muncitoresc creat 
in urmă cu 94 de ani a lăsat viito
rului o prețioasă moștenire, un ines
timabil tezaur de experiență revo
luționară. tezaur pe care avea să-1

94 de ani de la făurirea 
partidului politic 

revoluționar al clasei 
muncitoare din România

Îmbogățească necontenit. adăugîndu-I 
noi fapte de pilduitoare abnegație 
revoluționară, de eroism și atașament 
fată de cauza poporului. Partidul Co
munist Român, făurit la istoricul 
congres din mai 1921.

într-adevăr. o existentă eroică și 
glorioasă este cea a partidului nos
tru comunist, militanții săi — în rîn- 
durile qârora s-a ilustrat cu strălu
cire tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
încă din cei mai tineri ani. legîndu-și 
numele printr-o participare exem
plară de evenimente memorabile 
ale acelor ani — dovedind cu 
forța de netăgăduit a faptelor că 
nu au tel mai înalt decit libertatea, 
demnitatea, bunăstarea poporului din 
sinul’ căruia s-au ridicat. Partidul 
are meritul de a fi organizat am
ple bătălii sociale împotriva exploa
tării capitaliste, pentru drepturi și 
libertăți cetățenești, pentru îmbună
tățirea condițiilor de lucru, de via
tă ale oamenilor muncii, găsind me
reu forme adecvate, apte să poten
țeze avintul revoluționar al acesto
ra, După cum partidul a inițiat și 
condus ampla mișcare antifascistă, 
hotărîta împotrivire a poporului față 
de război și < politica revizionistă a 
statelor fasciste; conferind acestor 
acțiuni o uriașă forță, un caracter 
organizat, ceea ce a avutj o im
portanță decisivă în zăgăzuirea, an 
după an. a ascensiunii fascismului 
spre tirma țării’ pină cînd. în con
dițiile complexe ale anului 1940, a- 
cesta a ajuns la putere, sprijinit pe 
baionetele străine. în anii grei ai 
dictaturii antonesciene, partidul co
munist a fost inima fierbinte a re
zistentei antihitleriste a poporului, 
forța care. însuflețită de înaltă res
ponsabilitate față de soarta națiunii, 
a acționat cu exemplară consecven
tă pentru coalizarea tuturor, puteri
lor vii. sănătoase ale societății ro
mânești pe o platformă comună de 
luptă, care să asigure salvarea țării 
de la o catastrofă națională, restau
rarea României libere și democrati
ce. deschiderea unui nou făKaș al 
istoriei patriei. întreaga sa acțiune 
din acel ani grei, eroici a fost stră
lucit încununată de izbinda revolu
ției de eliberare socială și naționa

lă. antifascistă și antiimperialistă, 
declanșată la 23 August 1944. Pe dru
mul inaugurat atunci, partidul și-a 
dovedit apoi, deceniu după deceniu, 
capacitatea sa de a organiza și uni 
energiile celor multi, asigurînd con
tinuitatea și ascendenta procesu
lui revoluționar, mobilizarea oa
menilor muncit la o operă 
transformatoare de o anvergură fără 
precedent, la o lucrare con
structivă care a schimbat din te
melii chipul țării, forța sa economi
că, viața oamenilor săi. Așa cum sub
liniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Partidul Comunist Român și-a făcut 
și iși face cu strălucire datoria, im- 
plinindu-și înalta misiune istorică pe 
care și-a asumat-o.

în viața partidului, ca și a întregii 
țări, Congresul al IX-lea al partidu
lui, desfășurat in urmă cu aproape 
22 de ani, — congres care a ales în 
fruntea partidului. în suprema func
ție pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dînd astfel expresie voinței unani
me a partidului, a poporului — s-a 
încrustat adine ca un moment des
chizător de nouă și rodnică epocă, 
de împliniri fără precedent. în toa
tă această perioadă', partidul a de
venit mai puternic ca oricind. mili
oane și milioane de oameni, cei mai 
buni dintre fiii țării, intrind în rîn- 
durile partidului, dînd astfel expre
sie prestigiului ș^e care șe bucură în 
rîndul întregului popor. Un partid 
mai puternic ca oricind prin forța 
organizațiilor sale, prin capacitatea 
lor sporită de a mobiliza forța crea
toare a fiecărui colectiv muncito
resc ; un partid mai puternic ca ori
cind prin calitățile moral-politice ale 
membrilor săi, prin inaltul spirit re
voluționar care le ordonează munca 
și viața ; un partid mai puternic ca 
oricind prin legăturile strînse cu po
porul, prin integrarea sa tot mai 
profundă în viața națiunii, prin în
crederea cu care este urmat de toți 
oamenii muncii ; un partid mai pu
ternic ca oricînd prin unitatea rîn
durilor sale, prin marele său presti
giu internațional.

Toate aceste procese calitative pe
trecute în viața Partidului Comu
nist Român, în afirmarea sa puter
nică drept centru vital al națiunii 
noastre, de la care emană energia și 
lumina ce pune în mișcare întregul 
angrenaj social, sînt strins legate 'de 
gindirea cutezătoare, de vasta acti
vitate politico-organizatorică desfă
șurată în fruntea partidului de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în în
treaga perioadă care a urmat Con
gresului al IX-lea, cu hotăritoarea 
contribuție a secretarului general al 
partidului, s-a acționat neabătut 
pentru creșterea rîndurilor partidu
lui, pentru îmbunătățirea continuă a 
structurilor sale și sporirea forței 
de mobilizare a organizațiilor de 
partid, pentru integrarea susținută 
în viața țării și perfecționarea ra
porturilor cu statul, cu organizațiile 
de masă și obștești, pentru neconte
nita ridicare a nivelului politico-i
deologic ăl comuniștilor și așezarea 
muncii și vieții lor pe temelia prin
cipiilor și normelor eticii și echității 
socialiste.

1893—1987. Aproape un veac de Is
torie, în care tot ceea ce a însemnat 
gind luminos și aspirație înaltă, tot 
ceea ce a constituit împlinire și iz
bindă se asociază indisolubil de lup
ta, de munca partidului politic re
voluționar. Aproape un veac de is
torie care dă trainic temei încrede
rii că, sub conducerea gloriosului 
său partid comunist, ștrîns unit în 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
poporul român va realiza noi și mă
rețe înfăptuiri, vor fi urcate noi 
trepte spre viitorul comunist al pa
triei.

în fiecare an, la 31 martie, po
porul maltez sărbătorește Ziua na
țională a țării sale, evocind cu 
acest prilej unul din cele mai im
portante momente ale luptei înde
lungate pe care a dus-o pentru a 
dispune liber de propriile-i destine, 
în urmă cu opt ani, după aproape 
180 de ani de prezență militară 
străină, ultimele forțe armate bri
tanice părăseau teritoriul arhipela
gului. iar deasupra vechii baze La 
Valletta era înălțat drapelul națio
nal. Acest eveniment memorabil a 
reprezentat o mare victorie a po
porului maltez, contribuind la con
solidarea independenței sale de 
stat, cucerită în septembrie 1964. 
• Alcătuită, din trei insule — Malta, 
Gozo și Comino — și două mici 
insulițe pustii, arhipelagul maltez 
este considerat și astăzi de unii 
cercetători drept ultima porțiune 
de pămint din ceea ce, Înainte vre
me, unea Europa de Africa. Pla
sată in centrul Mediteranei — la 
93 km de Sicilia și la 290 km de 
continentul nord-african — această 
„poartă a Mediteranei" nu putea 
să nu atragă atenția diferitelor pu
teri străine, care, in diverse epoci 
istorice, și-au instalat aici puterni
ce puncte de sprijin pentru a su
praveghea căile maritime ce trec 
prin apropierea arhipelagului și 
pentru a putea domina teritoriile 
riverane. Pe teritoriul Maltei s-au 
perindat, astfel, de-a lungul seco
lelor, fenicienii, cartaginezii, bizan
tinii, grecii, arabii, normanzii, ara- 
gonezii, spaniolii, turcii, francezii și 
britanicii. Un moment de adîncă re
zonanță în istoria poporului maltez 
l-a constituit rezistența eroică in 
fața bombardamentelor aeriene fas
ciste in perioada celui de-al doilea 
război mondial.

„Malta mai întîi și înainte de 
orice" — această deviză, cu care 
partidul laburist a ciștigat alegerile

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : Vlaicu-Vodă — 18; (sala am
fiteatru) : Actorul — 18: (sala ate
lier) : Domnul Cehov e îndrăgostit — 
18; (sala Studio — 99) : Pe pîriu de 
rouă — 16,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Studioul 
tînârului muzician (XXVI). Concert 
extraordinar dedicat aniversării a 65 
de ani de la crearea Uniunii Tinere
tului Comunist — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Chopi- 
niana, Bolero, Nunta inslngerată 
— 18.
• Teatrul de operetă (13 63 48, la sala 
mică a Teatrului Național) : Parada 
melodiilor — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* * 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46).: 
Noțiunea de fericire — 18; (sala Gra
dina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață 
pierdută — 18.

• Pădureanca : SCALA (11 03 72) —
9: 11,30; 14; 16,30; 19, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,30: 14;
16,30; 19.
• Trenul de aur : FESTIVAL 
(15 63 64) — 9; 12; 15: 18, FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 12; 15; 18.
• Vrăjitorul din Oz — 9; 11; 13,
Toate pinzele sus (I—II) — 14,45; 18 ; 
DOINA (16 35 38).
• Toate pinzele sus (II—III) : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 18.
O Domnișoara Aurica : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17; 19.
• Locuri in inimă : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 19.30, FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
0 Fiii marii ursoaice : MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17; 19.
0 Sania albastră : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17: 19.
0 Acțiunea Topolino : LUMINA
(14 74 16) — 9: 11; 13; 15: 17: 19.
0 Gară pentru doi : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 12; 15; 18.
0 Amada : STUDIO (59 53 15) — 0,30; 
11,30: 13.30: 15.30; 17.30: 19.30.
0 Gheata verde : VICTORIA (16 28 79)
— 9: 11; 13.15; 15.15; 17.30; 19,30.
0 Incendiul : BUZEȘTI (50 43 58) -» 
15: 17; 19.
0 Apașii : DACIA (50 35 94) —9; 11;
13; 15; 17: 19, FERENTARI (80 49 85)
— 15; 17; 19.
0 Punct... șl de la capăt : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19.
0 Cursă neprevăzută : FLACARA 
(20 33 40) — 15: 17: 19.
0 Ali-Baba și cel 40 de hoți : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 18.
0 Carmen : MIORIȚA (14 27 14) — 19.

® Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul Înste
lat deasupra noastră — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție, se filmează 18,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Cap
cană pentru un bărbat singur — 18.
• Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18.
• Teatrul Giulești (sala Giuleștî, 
18 04 85) : Iarna cind au murit cangu
rii — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase*  
(sala Savoy, 15 56 78) : Astă seară se 
improvizează — 18,30; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Plai de dor — 
spectacol susținut de Ansamblul ar
tistic „Maramureșul" — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" <50 26 55) î 
David Copperfield — 9: De la Stan ?i 
Bran la... Muppets —- 15.
• Circul București (10 41 95) : Specta
col „Internațional Show *87*  — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

din 1971, se află la baza planurilor 
de dezvoltare a arhipelagului. în- 
țelegind, chiar de la venirea la pu
tere. că reconversiunea economiei, 
legată atît timp de prezența tru
pelor britanice, este vitală pentru 
viitorul țării, laburiștii au pus la 
ordinea zilei industrializarea. S-au 
adoptat măsuri pentru naționaliza
rea transporturilor, a băncilor, pre
cum și a șantierelor navale și a 
docurilor. pentru diversificarea în 
continuare a economiei, prin crea
rea unor fabrici destinate să pro
ducă componente hidraulice, produ
se electronice, produse farmaceuti
ce și altele.

Animat de sentimente de solida
ritate cu eforturile tinerelor state 
de dezvoltare economică și socială, 
poporul român urmărește cu in
teres și simpatie realizările obținute 
de poporul maltez pe calea conso
lidării independenței. între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Malta, s-au statornicit relații 
de prietenie și colaborare, care cu
nosc un curs mereu ascendent. O 
contribuție hotăritoare in acest sens 
au adus-o întîlnirile și convorbirile 
la cel mai înalt nivel, care au des
chis ample perspective conlucrării 
româno-malteze pe cele mai diver
se planuri. Momente de cea mal 
mare însemnătate in dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări le-au 
constituit vizita oficială întreprinsă 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Malta, în octombrie 
1983, precum și cea efectuată în 
1985 in țara noastră de președintele 
Republicii Malta. Documentele con
venite cu aceste prilejuri se înscriu 
ca importante contribuții la ridica
rea pe o treaptă tot mai înaltă a 
conlucrării dintre cele două țări, în 
avantajul reciproc, al cauzei păcii, 
colaborării prietenești și înțelege
rii internaționale.

/

— 15; (sala Cosmonauțllor, 1112/1)4) : 
Punguța cu doi bani — 10; Amâarul 
fermecat — 15.
• Ansamblul de estradă „Optimiștii*  
(in sala Teatrului evreiesc, 20 39 70) 1 
La parada cu... păpuși — 18.

cinema

i'ELEORMAN:

S-a declanșat insămințarea
mehedinți: 0 comună care s-a mutat cu toate 

forțele în cîmp
culturilor de primăvară

mărindu-se adaptarea tehnologiilor 
la condițiile concrete de pe fiecare

Vremța bună din ultimele zile a 
reat erudiții optime pentru declan- 
area întămînțărilor . de primăvară. 
?e terenurile cu textură mai nisipoa
să și cu expunere sudică, aparținînd 
tnor unități din consiliile unice a- 
..roindustriale Turnu Măgurele. Zim- 
nlcea. Purtni, Contești au fost se
mănate prinele suprafețe cu mază
re și plante de nutreț. De asemenea, 
la fermele rr. 1, 3 și 5 ale întreprin
derii de procucere a legumelor Zim- 
nicea, la Asotiația economică de sere 

i solarii din aceeași localitate, pre- 
•um și la cotperativele agricole de 
iroducție Islai și Bragadiru s-au 
plantat manual, în cîmp, răsaduri de 
varză timpurie ți cartofi pe mai bine 
de 50 hectare.

Printre cei car» au intrat primii la 
semănatul culturilor de primăvară 
se află mecanizatorii, cooperatorii și 
specialiștii din uiitățile consiliului 
unic agroindustrial Turnu Măgurele. 
„Datorită condițiihr specifice ale a- 
cestei primăveri ntîrziate. ne spu
ne Marin Păun, președintele consi
liului, este importțnt să ciștigăm 
acum, la semănat, au numai zile, cl 
și ore, pentru că crice hectar insă- 
mînțat în plus față de vitezele sta
bilite este un bun dștigat. De aceea, 
specialiștii se află permanent în 
cîmp, controlind starea terenului 
pentru a se putea cteclansa lucrările 
operativ pe fiecare larcelă zvintată. 
în vederea evitării repetării unor 
greșeli din anul tricut, grapele și 
combinatoarele au f»st adaptate in 
așa fel incit să mărVnțească pămîn
tul doar la adîncimet la care se în
corporează sămința, păstrîndu-se 
umiditatea în sol.

Un scurt raid prin unitățile aces
tui consiliu unic, unds se vor pune 
sub brazdă semințele pe aproape 
12 500 hectare, ne-a prilejuit să con
statăm că lucrările se desfășoară 
oretutindeni sub directa îndrumare a 
ipecialiștilor și șefilor de fermă, ur- 

parcelă. Pe o solă a C.A.P. „Unirea" 
Islaz, inginerul-șef supraveghea în- 
sămințarea mazării. întrucit a con
statat că agregatele folosite la pre
gătirea terenului mobilizau solul pe 
o adîncime prea mare, ceea ce pro
voacă pierderea apei din patul ger
minativ, a dispus imediat reglarea 
corespunzătoare a grapelor cu 
discuri. „Nu ne putem permite nici 
un rabat de la calitatea lucrărilor — 
ne spune inginerul-șef. Din practica 
muncii noastre rezultă că aproape 
jumătate din recoltă depinde de res
pectarea normelor agrotehnice la se
mănat. Or, aceasta este, în primul 
rind, treaba noastră, a specialiștilor".

Pentru zilele următoare se preve
de extinderea semănatului culturi
lor de primăvară în toate unitățile 
agricole din județul Teleorman. Por- 
nindu-se de la marele volum de lu
crări ce trebuie executate pe mai 
mult de 275 000 hectare și de la nece
sitatea recuperării rămînerilor în 
urmă provocate de primăvara tirzie, 
programele întocmite anterior au 
fost revizuite, stabilindu-se viteze 
de lucru mult sporite. După cum 
ne spunea inginerul Dragomir Stan, 
directorul direcției agricole județe
ne, s-a stabilit ca la semănat să se 
lucreze zi-Iumină, iar la pregătirea 
terenului în două schimburi. în 
funcție de condițiile pedoclimatice 
concrete, se urmărește efectuarea 
unui număr cit mai mic de treceri 
cu agregate complexe de mașini și 
utilaje agricole. Lucrătorii ogoarelor 
din acest mare bazin agricol al ță
rii sînt hotăriți ca prin eforturi sus
ținute să realizeze o campanie de 
primăvară cit mai scurtă și in con
diții de calitate superioare, pentru a 
pune astfel temelii solide unor 
recolte sporite.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii"

înainte de ivirea zorilor ne aflam 
la sediul primăriei din Oprișor. De 
ce am ales această comună ? Din 
trei motive. Primul : cooperativa a- 
gricolâ de aici deține cele mai mari 
suprafețe arabile din județ. Al doi
lea : producțiile mari obținute in 
anui trecut au permis ca la culturile 
de cimp să se realizeze un beneficiu 
de aproape două milioane lei. AI 
treilea : acum, în primăvară, într-o 
perioadă foarte scurtă de timp, la 
Oprișor’ se vor însămința 2 584 hec
tare,

în fața noastră o întindere netedă, 
ca un cimp de experiență. Nu exa
gerăm cu nimjc. Pămîntul este lu
crat ca la carte. înțelegem ușor că pe 
această porțiune de pămint au mun
cit oameni pricepuți. Și a vegheat, 
se înțelege, ochiul unui specialist cu 
multă experiență, exigent și mereu 
nemulțumit de ceea ce a făcut ieri. 
La citeva sute de metri în fața noas
tră, un om pășește rar, se oprește in 
urma celor șase semănători care 
înaintează într-o linie perfectă. Pen
tru că și agricultura, pe care o faci 
după toate regulile științei, cere pre
cizie. chiar foarte multă precizie.

— Noi am obținut producții mari 
și pină acum — zice inginerul-șef 
al unității, Nicolae Vilcea — dar în 
1987 ne-am propus niște recorduri. 
Pentru a ajunge la aceste recorduri 
avem un singur cuvint de ordine : 
maximă răspundere in tot ce facem 
în aceste zile.

— Timpul v-a cam intîrziat. Aveți 
o structură de culturi surprinzător 
de mare. Este posibil să vă încadrați 
în programul, in perioadele pre
văzute ?

Inginerul-șef știe un lucru : că in- 
tîrzierea poate fi recuperată numai 
și numai printr-o bună organizare a 
activității și o judicioasă repartizare 
a forțelor pe ferme, pe lucrări, pe 
zile și ore. Și argumentează :

— în prima urgență avem de în- 
sămînțat 615 hectare. Ce am reali
zat ? S-o luăm în ordine. Am ter
minat semănatul culturilor; furajere 

pe 70 hectare ; am mai pus încă 80 
hectare cu lucernă. Inul pentru ulei, 
pe cele 100 hectare, ne-a luat numai 
două zile de lucru. Pentru sfecla de 
zahăr, care va ocupa 150 hectare, 
ne-am propus numai trei zile. Mai 
avem 35 hectare de semănat și ter
minam și această lucrare., In două 
ferme am început, de ieri, și semă
natul florii-soarclui, care va ocupa 
o suprafață de 170 hectare. Să nu vâ 
surprindă, pentru că avem suficiente 
forțe mecanice. Numai in acest punct 
acționăm cu 9 semănători.

Străbatem alte mari întinderi. Ne 
oprim, admirăm culturile. Orzul și 
griul sint viguroase, uniforme. Și nu 
pe două sau trei sole. Exact pe 2 150 
hectare. Da, toamna trecută a fost 
pe aici o secetă cumplită, care a pus 
la grea încercare pe oameni. S-a 
făcut insă o treabă bună. în timpul 
iernii, întreaga suprafață a fost fer
tilizată cu doze corespunzătoare de 
îngrășăminte. Și tot discutind despre 
recolte, ajungem în locurile unde s-a 
amplasat grădina de legume. Ce fac 
cooperatorii acum? Unii scot răsa
durile și le transportă in solariile 
de pe cele două hectare. La rindul 
lor, alții plantează varza in acest 
perimetru. Alții aduc de la complexul 
de îngrășare a taurinelor îngrășă
minte naturale pe care le împrăștie 
pe solele ce vor fi plantate cu le
gume, în cîmp. Alții sînt alături de 
mecanizatori, in aceeași muncă în
cordată, pe solele unde se pune ceapa 
pentru arpagic și usturoiul. Cit se 
întinde această suprafață ? Pe nu 
mai puțin de 153 hectare. în apro
pierea unui pirîu — sursă bună de 
irigat — se vor planta 10 hectare cu 
căpșuni. în acest loc, alți cooperatori 
transportă și fertilizează terenul cu 
gunoi de grajd. Se vor incorpora in 
sol pină la 35 tone pe hectar.

— De miine — zice președintele 
Iulian Drugă — începem semănatul 
florii-soarelui și în celelalte trei 
ferme, care au plan la această cul
tură. Avem deja pregătite, pentru a 
primi sămința, 85 de hectare. Calculul 

nostru .e bine făcut : trei zile și ju
mătate de lucru. Urmează apoi ce
lelalte culturi. Avem în cîmp peste 
4 500 de oameni. Toată suflarea co
munei !

Aflăm de la primarul Dumitru 
Bălăci, care ne însoțește, că aici, la 
Oprișor, este cea mai mare secție de 
mecanizare din județ. Și un șef de 
secție energic, bun organizator, exi
gent : Alexandru Zimțea.

— Noi — ne spune șeful de secție 
— am procedat întotdeauna așa : cei 
care repară mașinile să lucreze cu 
ele în tot cursul anului. Să vadă ce 
treabă au făcut; in felul acesta avem 
mai puține defecțiuni, mașini mai 
bine întreținute, randament ridicat la 
fiecare lucrare. Cit teren am pre
gătit astăzi 7 Cit ne-am propus : 280 
hectare. Cu această viteză mergem. 
Mai mult da, mai puțin în nici un 
caz.

Nume de mecanizatori destoinici ? 
Sînt mulți. Să reținem pe cei mai 
buni dintre cei mai buni ; Constan
tin Prodan și Marin Prodan, Con
stantin Tobă, Ștefan Magheru, Petre 
Fuior, Ion Stoian.

— Trebuie să oprim și la podgo
ria de pe cele 500 de hectare — ne 
îndeamnă primarul. Aici se muncește 
de mai bine de o lună. Tăierile de 
formare a rodului sint pe terminate. 
Se pun spalierii. Se fac reparațiile 
la împrejmuire, se completează go
lurile. Toate acestea le fac cei 1 500 de 
cooperatori. Au alături specialiști pa
sionați de meserie, ca Tirîșescu Ște
fan, Stan Dorel și Tirîșescu Victoria. 
Pricepuți, dar și exigenți și ambi
țioși. Vor să ocupe un loc de frunte 
pe județ și pe țară.

...Seara s-a lăsat peste întinderi, 
dar acolo, in cimp, in zeci de puncte, 
munca continuă cu spor. Pentru că 
ei, oprișorenii, au convingerea că 
acest pămint. muncit bine, la timp, 
poate da mereu mai mult. Pentru 
ei și pentru țară.

Vircjiliu TATARI!
corespondentul „Scinteii"

INFORMAȚII SPORTIVE

HOCHEI. • în ultima zi a Cam
pionatului mondial <le hochei pe 
gheată (grupa C), competiție care 
s •“ desfășurat în Danemarca, echi
pa Roma»;„j a terminat la egali
tate : 4—4 (1—x. 2—2, 1—1) in com
pania selecționatei v.,goslaviei. în 
timp ce Japonia a învins scorul 
de 6—0 (2—0, 1—0, 3—0) reprea— 
tativa Danemarcei. Clasate pe pri
mele două locuri, formațiile Japo
niei și Danemarcei au promovat în 
grupa B. 0 în cadrul campionatu
lui mondial de hochei pe gheață 
(grupa B), ce se desfășoară Ia Ca- 
nazei (Italia), selecționata Franței a 
învins cu 3—1 (0—0. 0—1. 3—0) for
mația Italiei, iar reprezentativa Aus
triei a dispus cu 11—3 (3—1. 2—1, 
6—1) de echipa R.P. Chineze.

FOTBAL. 0 Meciurile celei de-a 
21-a etape a Campionatului diviziei 
A la fotbal s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Flacăra Moreni — 
Steaua 0—0, Rapid — Chimia Rm. 
Vilcea 1—2 (0—0), Dinamo — F.C. 
Olt 1—0 (1—0), Jiul — Victoria 0—0, 
Corvinul — Universitatea Craiova 
2—1 (1—1), Sportul studențesc — Pe
trolul Ploiești 2—0 (2—0), Gloria — 
S.C. Bacău 1—0 (1—0), F.C.M. Bra
șov — Universitatea CIuj-Napoca 
1—0 (0—0), Otelul — F.C. Argeș Pi
tești 2—0 (1—0). în clasament. Steaua 
ocupă în continuare primul loC, cu 
37 puncte, menținindu-se neînvinsă, 
urmată de Dinamo — (31 puncte). 
Victoria (24 puncte). F.C. Argeș Pi
tești. F.C. Olt (cite 23 puncte). Spor
tul studențesc. Petrolul — 22 punc
te fiecare etc. Următoarea etapă este 
programată simbătă. 4 aprilie. 0 E- 
chipa Maltei a furnizat o mare sur
priză in preliminariile campionatu
lui european de fotbal (grupa a 2-a) 
terminind la egalitate : 2—2 (1—1) 
meciul disputat in deplasare cu se
lecționata Portugaliei. Partida, des
fășurată în localitatea portugheză 
Funchal, a fost urmărită de 12 000 
de spectatori. în clasamentul grupei 
conduce Italia (8 puncte), urmată de 
Suedia (5 p). Portugalia (3 p). El
veția și Malta (cu cite 1 punct).

SCRIMA Concursul feminin de 
floretă de la Leipzig, contind pen

tru „Cupa Mnndxală". a fost ctști- 
gat de sportiva română Elisabeta 
Guzganu-Tufan, care a învins-o în 
finală cu 8—1 pe scrimera vest-ger- 
mană Zita Funkenhauser. în semi
finale. Elisabeta Guzganu-Tufan a 
dispus cu 8—4 de Lucia Traversa 
(Italia).

TENIS. Finala turneului interna
țional uc tenis de la Pola (Iugosla
via) se va disputa între jucătorul 
român Andrei Marcu și argentinianul 
Gustavo Garetto. în semifinale, 
Marcu l-a întrecut cu 6—4. 6—2 pe 
coechipierul său Gheorghe Kosac, în 
timp ce Garetto l-a eliminat cu 6—4, 
6—3 pe cehoslovacul Josef Cihak.

GIMNASTICA. în concursul spe
cial pe aparate din cadrul compe
tiției internaționale de gimnastică de 
la Moscova. Nicolae Băjenaru s-a 
situat pe locul al doilea la paralele 
cu 19.20 puncte, iar Mariana Tudor 
a ocupat locul al treilea la sol (cu 
19,325 puncte), sărituri (19,393 punc
te) și birnă (19,212 puncte).

LUPTE. La concursul internațional 
de lupte greco-romane de la Aschaf
fenburg (R.F. Germania), sportivul 
român Ilie Matei s-a clasat pe lo
cul doi la categoria 90 kg. Iar So
rin Herțea a ocupat locul trei la ca
tegoria 82 kg.

HALTERE. întrecerile de la cate
goria 67,5 kg din cadrul concursu
lui internațional de haltere de la 
Pazardjik (Bulgaria) au fost cîști- 
gate de cubanezul Mora, cu 312,5 kg. 
Pe locurile următoare s-au situat An 
He Sik (R.P.D. Coreeană) — 295 kg, 
Ma Yanpu (R.P. Chineză) — 295 
kg. Pavlek (R.D. Germană) — 275 
kg. Mareș (România) — 265 kg.

VOLEI. Competiția internațională 
de volei feminin ..Cupa Canada" s-a 
încheiat la Toronto cu victoria for
mației Cubei. în meciul decisiv, des
fășurat in prezenta a 8 000 de spec
tatori, Cuba a întrecut cu 3—0 (15—11,
15— 9. 15—9 formația R.P. Chineze, 
în partida pentru locul 3. Japonia — 
S.U.A. 3—2 (9—15, 9—15. 15—7,15—10,
16— 14).



Rodnic dialog pe calea extinderii
Un nou șl important moment in a- 

dîncirea raporturilor de prietenie și 
colaborare româno-angoleze, în ridi
carea lor pe o treaptă superioară și, 
totodată, un remarcabil eveniment 
pe planul vieții internaționale — ast
fel ar putea fi caracterizată vi- 
zita oficială efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Republi
ca Populară Angola, prima etapă a 
noii solii de pace, prietenie și cola
borare în țări din Africa. Prin 
atmosfera de caldă cordialitate in 
care s-a desfășurat, prin rezultatele 
sale rodnice, această vizită deschide 
noi și ample orizonturi raporturilor 
de prietenie, colaborare și solidari
tate dintre România și Angola, din
tre Partidul Comunist Român și 
M.P.L.A. — Partidul Muncii.

Așa cum este știut, promovtnd 
consecvent o politică de solidaritate 
cu popoarele africane, cu toate na
țiunile ce s-au ridicat in apărarea 
dreptului lor sacru de a fi stăpine 
pe propriile destine, partidul și po
porul nostru au sprijinit multilateral 
lupta de eliberare a poporului ango
lez, sub conducerea M.P.L.A., năzu
ințele sale, înlăturarea consecințelor 
dominației coloniale și consolidarea 
independentei, spre făurirea unei 
vieți noi. In perioada care a trecut 
de la proclamarea independentei An- 
golei, raporturile bilaterale au cu
noscut o dezvoltare continuă. O con
tribuție de cea mai mare însemnăta
te la întărirea conlucrării româno- 
angoleze au avut-o vizita efectuată, în 
1979, de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in Angola și vizita întreprinsă in 
țara noastră, în 1984, de către tova
rășul Jose Eduardo dos Santos, pre
ședintele M.P.L.A. — Partidul Mun
cii și al R.P. Angola, întîlnirile la 
nivel înalt realizate cu alte prile
juri. Documentele semnate cu oca
zia întîlnirilor, în primul rînd Tra
tatul de prietenie și cooperare, au 
asigurat o bază trainică dezvoltării 
colaborării prietenești dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

Desfășurată sub aceste auspicii fa
vorabile, actuala vizită a președin
telui Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu a asi
gurat continuitatea dialogului fertil 
dintre țările noastre, conferind rela
țiilor reciproce noi și ample dimen
siuni și perspective.

Convorbirile cu președintele Jose 
Eduardo dos Santos, manifestările 
sărbătorești cu care au fost întim- 
pinați pretutindeni solii poporului 
român au dat grăitoare expresie 
sentimentelor de prietenie nutrite de 
poporul angolez față de poporul ro- 
i&ân, dorinței comune de a Întări 
solidaritatea și colaborarea româno- 
angoleză, stimei și prețuirii față 
de șeful statului român, personalita
te politică proeminentă a lumii con
temporane.

Referindu-se la perspectivele 
conlucrării multilaterale dintre 
cele două țări, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia în 
toastul rostit la dineul oficial : „Sînt 
încredințat că, in cadrul actualei vi
zite, vom găsi noi căi de a lărgi șl 
mai mult colaborarea și cooperarea 
reciproc avantajoase — pe plan eco
nomic, tehnico-știintlfic, cultural șl 
in alte domenii — de a Întări con
tinuu prietenia și solidaritatea din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre".

La rîndul său, tovarășul JOSE 
EDUARDO DOS SANTOS arăta : 
„Vizita dumneavoastră constituie un 
excelent prilej pentru a se proceda 
Ia un rodnic schimb de păreri asu
pra relațiilor noastre bilaterale, în
deosebi cele legate de cooperarea 
economică, cooperare căreia ii pu
tem conferi caracteristici noi, ba
zate pe complementaritate și pe o 
dinamică sporită, pentru a le ridica 
Ia nivelul relațiilor noastre politice".

Desfășurate într-o atmosferă de 
cordialitate și înțelegere mutuală, 
convorbirile purtate au pus în evi
dență sentimentele de prietenie și 
solidaritate ce animă popoarele noas
tre, sentimente ce și-au găsit o con
cludentă reflectare in reafirmarea 
de către președintele României a 
simpatiei și înțelegerii cu care 
poporul nostru urmărește eforturile 
poporului angolez pentru făurirea 
unei societăți noi, pe baze socialiste, 
în patria sa, ca și în aprecierile 
elogioase ale președintelui Angolei 
cu privire la realizările obținute de 
România în toate domeniile de 
activitate, și Îndeosebi la politica sa 
externă de pace și colaborare in
ternațională.

Paralel cu evaluarea pozitivă a 
ceea ce s-a obținut pînă în prezent 
In colaborarea bilaterală, noul dialog 
la nivel înalt a dat expresie voinței 
de a conferi raporturilor dintre cele 
două țări un curs tot mai dinamic.

Pe linia acestui obiectiv, s-a apre
ciat că potențialul actual al econo
miilor celor două țări oferă condiții 
pentru intensificarea relațiilor eco
nomice, cu deosebire a cooperării în 
producție, convenindu-se ca orga
nele de resort române și angoleze să 
acționeze pentru finalizarea nego
cierilor privind creșterea schimbu
rilor comerciale și dezvoltarea con
tinuă a cooperării economice în do
meniile ■ construcțiilor industriale, 
energetic, petrolier, minier, agricol, 
pescuitului, prelucrării lemnului, 
precum și al pregătirii de cadre. A 
fost reliefată, de asemenea, impor
tanța creării de societăți mixte în 
diferite domenii de interes comun, 
în acest spirit, pentru consolidarea 
cadrului de promovare a relațiilor 
economice și' pentru a se asigura o 
perspectivă stabilă acestor relații, a 
fost semnat cu prilejul vizitei Acor
dul privind dezvoltarea schimburilor 
comerciale și a cooperării econo
mice șl tehnice între Guvernul Re
publicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Populare Angola.

Desigur, pentru amplificarea și 
adîncirea colaborării în cele mai di
ferite sectoare un puternic factor 
stimulator îl constituie legăturile 
dintre partidele de guvernămint din 
cele două țări. Tocmai de aceea, în 
cursul convorbirilor s-a dat expresie 
voinței de a întări colaborarea pe 
linie de partid, pe baza acordului 
în vigoare, exprimîndu-se, în același 
timp, hotărirea de a intensifica ra
porturile dintre organizațiile de 
masă, sindicate, de femei și tineret.

Noul dialog la nivel înalt româno- 
angolez a prilejuit, totodată, așa 
cum se subliniază în Comunicatul 
comun, un fructuos schimb de păreri 
asupra aspectelor fundamentale ale 
situației internaționale, scoțîndu-se 
în evidență profunda îngrijorare 
față de încordarea gravă la care s-a 
ajuns pe arena mondială ca urmare 
a intensificării cursei înarmărilor, 
îndeosebi a celor nucleare, a menți
nerii și chiar agravării unor con
flicte în diferite zone ale globului, a 
continuării politicii de forță și de 
amestec in treburile interne ale altor 
state, a lipsei de progrese în efortu
rile pentru eradicarea subdezvoltă
rii. Toate aceste evoluții primejdioa
se îndreptățesc pe deplin aprecierea 
comună că problema fundamentală 
a epocii noastre o constituie apă
rarea păcii și că este îndatorirea su
premă a tuturor statelor de a ac
ționa cu hotărîre pentru oprirea 
cursului spre confruntare și război, 
pentru asigurarea păcii.

în cursul convorbirilor, apreciin- 
du-se că situația creată în Europa 
și în lume ca urmare a escaladării 
cursei înarmărilor a devenit deosebit 
de gravă și periculoasă pentru toa
te popoarele, a fost pusă în evidență 
necesitatea vitală a realizării unui 
program cuprinzător de dezarmare, 
care să ducă la lichidarea, pe etape.

a tuturor armelor nucleare pină la 
sfîrșitul secolului și, in paralel, la re
ducerea substanțială a armelor con
venționale. în acest sens, s-a subli
niat importanta pe care ar avea-o 
realizarea unui acord in vederea 
eliminării rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune din Europa, ca 
prim pas spre eliminarea tuturor ar
melor nucleare de pe continent și, în 
perspectivă, spre lichidarea totală a 
arsenalelor nucleare din întreaga 
lume. Totodată, România și Angola 
se pronunță pentru interzicerea tutu
ror experiențelor nucleare, precum și 
pentru prevenirea militarizării spa
țiului cosmic, pentru crearea de 
zone denuclearizate în Balcani și în 
alte regiuni ale lumii.

Cele două părți apreciază, de ase
menea, că în actualele împrejurări 
internaționale este mai necesar ca 
oricînd să se renunțe cu desăvîrșire 
la forță și la amenințarea cu folo
sirea forței în relațiile internaționale, 
că trebuie făcut totul pentru solu
ționarea numai și numai prin mijloa
ce pașnice, prin tratative, a conflic
telor și problemelor litigioase din di
ferite regiuni ale lumii.

în mod firesc, o atenție deosebită 
a fost acordată problemelor Africii, 
cu precădere ale Africii centrale, cei 
doi președinți subliniind necesitatea 
respectării suveranității, indepen
denței și integrității teritoriale a ță
rilor din această zonă împotriva 
încercărilor de destabilizare din 
partea Republicii Sud-Africane. în 
acest cadru, au fost condamnate cu 
hotărîre actele de agresiune ale Afri
cii de Sud împotriva R.P. Angola, a 
celorlalte state vecine și s-a ma
nifestat întreaga solidaritate cu lupta 
justă a poporului namibian, sub 
conducerea S.W.A.P.O., pentru do- 
bîndirea independenței naționale, în 
același timp, schimbul de păreri a 
evidențiat necesitatea stringentă de 
a se pune capăt politicii de apartheid 
din Republjca Sud-Africană, de a se 
asigura populației africane majori
tare din această țară accesul liber Ia 
întreaga viață politică și socială.

Țări in curs de dezvoltare. Româ
nia și Angola apreciază că una din 
cerințele esențiale ale consolidării 
păcii și securității în lume o consti
tuie reducerea decalajelor, prin in
tensificarea acțiunilor în vederea 
edificării unei noi ordini economice, 
menită să creeze condiții pentru co
laborarea pe baze egale a tuturor 
statelor si să asigure o dezvoltare 
rapidă a țărilor mai puțin avansate. 
In această privință fiind de mare 
însemnătate solidaritatea și unitatea 
de acțiune a țărilor In curs de dez
voltare.

Dialogul la nivel înalt a evidențiat, 
de asemenea, convergența punctelor 
de vedere și asupra altor probleme 
internaționale importante, cum ar fi : 
necesitatea soluționării trainice, jus
te și globale a situației din Orientul 
Mijlociu, inclusiv rezolvarea proble
mei poporului palestinian în confor
mitate cu interesele și aspirațiile 
sale legitime ; lichidarea subdezvol
tării și adoptarea unor măsuri 
concrete ^pentru edificarea noii ordini 
economice internaționale. inclusiv 
soluționarea problemei datoriei ex
terne a țărilor în curs de dezvoltare ; 
creșterea rolului O.N.U. în viața in
ternațională.

Opinia publică din țara noastră, 
care a urmărit cu viu interes și 
profundă satisfacție desfășurarea 
noului dialog româno-angolez la ni
vel înalt, își exprimă convingerea că 
rezultatele rodnice ale convorbirilor, 
înțelegerile încheiate, concluziile po
litice puse în evidență reprezintă un 
nou și valoros aport la dezvoltarea 
conlucrării multilaterale dintre cele 
două țări și popoare, în interesul re
ciproc, al Cauzei generale a păcii, 
progresului și dezvoltării indepen
dente a tuturor națiunilor.

V. OROS

GENTIILE DE PRESA 
e scurt

I

VIZITA. La invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, Mihail Gorba- 
ciov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., va întreprinde in zilele 
următoare o vizită oficială de prie
tenie tn R.c. Cohecinvacă — anun
ță agenția T.A.S.S.

I
I

I

COMUNICAT. La încheierea vi
zitei în Nicaragua a președintelui 
Guatemalei, Vinicio Cerezo, la Ma
nagua a fost dat publicității un 
comunicat comun. Documentul 
menționează că părțile au avut un 
schimb de vederi privind et—mția 
situației din America centrală, a- 
genda viitoarei Conferințe centro- 
americane la nivel înalt de Ia 
Esquipolas (Guatemala), proiectele 
de pace avansate in regiune.

I
REALEGERE. La Colombo a avut 

Ioc plenara noului Comitet Central 
al P.C. din Sri Lanka, care a ales 
Biroul Politic al C.C. al partidului. 
Președinte al partidului a fost rea
les P. Keuneman.

I

I

I

HOTĂRÎRE. Președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, a hotărît dublarea 
taxelor vamale la o serie de pro
duse importate din Japonia, deoa
rece partea niponă nu a respectat 
acordul încheiat în septembrie 
1986 cu privire la comercializarea 
semiconductorilor. După cum s-a 
anunțat oficial la Washington, ho
tărirea definitivă privind produsele 
și firmele împotriva cărora se vor 
aplica sancțiuni — totalizind apro
ximativ 300 milioane dolari — va 
fi luată la 17 aprilie.

AMPLA demonstrație 
POPULARA a avut Ioc Ia Tokio, 
inițiată de mai multe formațiuni 
politice și organizații sindicale, în 
semn de protest față de măsurile 
preconizate de guvern privind ma
jorarea unor impozite și îngheța
rea salariilor, care afectează nive
lul de viață al celor ce muncesc. 
Manifestantii, reuniți în patr*  
coloane, au particip»*-  «a încheie
rea acțiunii. > u" miting desfă
șurat in central al capitalei
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SUCCES AL MIȘCĂRII REVEN

DICATIVE. Duminică s-a încheiat 
greva de patru zile a celor 9 000 
de salariați ai uzinei constructoare 
de automobile din Pontillac (statul 
Michigan) care aparține companiei 
„General Motors". Sub presiunea 
muncitorilor, administrația uzinei 
a fost nevoită să satisfacă cererile 
greviștilor și să renunțe la acțiu
nile antimuncitorești preconizate, 
a declarat Bob Shreder, unul din 
liderii sindicatului muncitorilor 
constructori de automobile din 
Pontillac.

ALEGERILE CANTONALE de 
la Fontenay sous Bois (departa
mentul Val-de-Marne) s-au înche
iat, cu succesul candidatului P»«-ci- 
dufui Comunist France». Acesta a 
obținut 63 la sută din voturi.

/jmztERSARE. în capitala Repu
blicii Madagascar au avut loc ma
nifestări consacrate împlinirii a 40 
de ani de la marea răscoală arma
tă. eveniment deosebit de impor
tant în istoria tării, care a mar
cat începutul luptei de eliberare ce 
a culminat cu proclamarea inde
pendenței, în 1960. în discursul 
rostit cu acest prilej, președinte
le Didier Ratsiraka a arătat că, în 
prezent, poporul trebuie să-și spo
rească eforturile pentru dobîndirea 
independenței economice depline.

I
I
I

I

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-austriac

VIENA 30 (Agerpres). — N. Chilie 
transmite : Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, au fost 
transmise președintelui federal al 
Republicii Austria, Kurt Waldheim, 
un salut cordial, urări de sănătate 
și fericire, iar poporului austriac, de 
prosperitate și pace.

Adresînd sincere mulțumiri pentru 
mesaj, președintele federal al Repu
blicii Austria a rugat să se trans
mită președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicoțae Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai calde urări de 
sănătate și fericire, iar poporului 
român prieten, de noi succese în 
eforturile de dezvoltare multilate
rală a patriei sale, de progres, 
prosperitate și pace.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către președin
tele Kurt Waldheim a tovarășului 
Ion Coman, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

în timpul convorbirii, președintele 
Rurt Waldheim a evocat cu plăcere 
întîlnjrile avute cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, dînd o înaltă 
apreciere contribuției șefului statului 
român la eforturile pentru promo
varea destinderii, înțelegerii, coope
rării și păcii internaționale. S-a 
exprimat satisfacția în legătură cu 
evoluția raporturilor bilaterale ro- 
mâno-austriece pe multiple planuri 
și dorința de a le dezvolta în 
continuare.

La primire a fost prezent Tran
dafir Cocârlă, ambasadorul Româ
niei la Viena.

Congresul Partidului Comunist din Austria 
si-a încheiat lucrările

Tovarășul Franz Muhri a fost reales președinte 
al partidului

VIENA (Agerpres). — N. Chilie 
transmite : Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, au 
fost transmise tovarășului Franz 
Muhri un salut tovărășesc și cele . 
mai bune urări de sănătate și suc
ces, precum și calde felicitări cu 
ocazia realegerii în înalta funcție de 
președinte al Partidului Comunist 
din Austria.

Mulțumind, tovarășul Franz Muhri 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut to
vărășesc, urări de sănătate și feri
cire, iar poporului român, urări de 
noi succese în opera de edificare a 
socialismului.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către președintele 
P.C.A. a tovarășului Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
conducătorul delegației Partidului 
Comunist Român la cel de-al XXVI- 
lea Congres al Partidului Comunist 
din Austria.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-au relevat cu 
satisfacție bunele relații dintre cele 
două partide și țări și s-a exprimat 
dorința comună de dezvoltare în 
continuare a acestora, în interesul 
popoarelor român și austriac, al cau
zei înțelegerii și păcii in Europa șl 
în întreaga lurrfe.

★
La Viena s-au încheiat lucrările 

celui de-al XXVI-lea Congres al Par

tidului Comunist din Austria la 
care au participat delegați din par
tea organizațiilor provinciale și lo
cale ale partidului, precum și repre
zentanți ai unor partide comuniste 
și muncitorești din diferite țări.

Rezoluțiile adoptate de partici- 
panții Ia congres cheamă pe toți 
comuniștii și oamenii muncii aus
trieci să-și intensifice eforturile 
pentru apărarea și promovarea drep
turilor și intereselor celor ce mun
cesc, pentru asigurarea locurilor de 
muncă, pentru o alternativă demo
cratică în Austria.

De asemenea, documentele adopta
te exprimă hotărirea comuniștilor 
austrieci de a acționa cu fermitate 
pentru reducerea încordării interna
ționale, pentru oprirea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării nucleare, 
pentru eliminarea subdezvoltării și 
a decalajelor economice, pentru apă
rarea bunului celui mai de preț al 
tuturor oamenilor de pe planeta 
noastră — pacea. De asemenea, s-a 
exprimat hotărirea comuniștilor aus
trieci de a acționa pentru întărirea 
solidarității cu celelalte partide co
muniste șl muncitorești, cu forțele 
democratice, progresiste, iubitoare de 
pace din întreaga lume.

Congresul a ales noul Comitet 
Central al P.C. din Austria.

Tovarășul Franz Muhri a fost re
ales în unanimitate în funcția de 
președinte al Partidului Comunist din 
Austria.

încheierea Congresului Partidului Socialist 
Unificat Mexican

Tovarășul Pablo Gomez Alvarez, a fost reales secretar 
general al C.C. al partidului

CIUDAD DE MEXICO 30 (Ager
pres). — Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, au 
fost transmise tovarășului Pablo 
Gomez Alvarez, secretar general al 
C.C. al Partidului Socialist Unificat 
Mexican (P.S.U.M.). un salut cordial 
și călduroase felicitări, împreună cu 
urări de succes, cu ocazia realege
rii sale în această înaltă funcție.

Exprimînd cele mai vii mulțumiri, 
secretarul general al C.C. al P.S.U.M. 
a rugat .să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros salut, 
cordiale urări de sănătate si feri
cire. de noi succese în activitatea pe 
care o desfășoară în fruntea parti
dului și statului.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii, de către secretarul 
general al C.C. al P.S.U.M.. a tova
rășei Maria Ghițulică, membru su

pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. care 
a reprezentat partidul nostru la cel 
de-al III-lea Congres al P.S.U.M.

★
în capitala Mexicului s-au înche

iat lucrările celui de-al III-lea Con
gres al Partidului Socialist Unificat 
Mexican (P.S.U.M.), prin adoptarea 
rapoartelor și rezoluțiilor supuse 
dezbaterilor.

Congresul a aprobat propunerea 
conducerii P.S.U.M. și a altor pa
tru organizații politice de stingă de 
a Se uni într-un singur partid în 
vederea intensificării luptei poporu
lui mexican pentru democrație și so
cialism.

în ultima zi au fost alese orga
nele centrale de conducere ale 
P.S.U.M.

în funcția de secretar general al 
C.C. al P.S.U.M. a fost reales to
varășul Pablo Gomez Alvarez.

ÎNCUNUNARE a eforturilor româniei,
ALE ALTOR STATE, LA O.N.U. A FOST ADOPTAT

PROIECTUL DECLARAȚIEI PRIVIND ÎNTĂRIREA EFICACITI 
PRINCIPIULUI NERECURGERII IA FORȚĂ

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— La Națiunile Unite a fost adoptat 
proiectul declarației privind întări
rea eficacității principiului nere- 
curgerii la forță in relațiile inter
naționale. Textul proiectului, elabo
rat în cadrul unui comitet special, 
va fi înaintat spre examinare și 
aprobare celei de-a 42-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. din acest 
an. Consensul realizat asupra de
clarației încununează eforturile de
puse de statele membre în examina
rea de-a lungul a 10 ani a unei 
inițiative a U.R.S.S. la care România 
a fost coautoare.

Documentul, care tratează o temă 
de stringentă actualitate, permanent 
subliniată în luările de poziție ale 
țării noastre, ale președintelui 
României, componentă fundamen
tală a concepției t o vă r ă ș u 1 u i 
Nicolae Ceaușescu privind relațiile 
internaționale, reflectă caracterul 
imperativ al principiului nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu forța, 
definește corespunzător obligațiile 
statelor și categoriile de acte inter
zise, inclusiv acțiunile de constrîn- 
gere politică, economică și amestecul 
in treburile interne.

Principiul nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu forța — se arată 
în proiectul de declarație — este 
universal și obligatoriu pentru toa
te statele, indiferent de sistemul lor 
politic, economic, social sau de apar
tenența la alianțe. Nici un consi
derent, de orice natură ar fi el, nu 
poate fi invocat pentru recurgerea 
la forță sau Ia amenințarea cu 
forța. Statele au datoria să nu incite, 
să nu încurajeze sau să nu ajute 
alte state în folosirea forței. Popoare
le au dreptul de a-și determina sta
tutul politic în deplină libertate, fără 
amestec din afară, alegindu-și calea 
dezvoltării lor economice, sociale și 
culturale.

în proiectul de declarație este 
stipulată atît obligația statelor de a 
se abține de la organizarea și încu
rajarea de acte subversive și tero
riste împotriva altor state, de a nu 
sprijini sau tolera astfel de acte pe 
teritoriul lor propriu, cît și obligația 
lor de a se abține de la orice inter
venție armată sau orice formă de a- 
mestec, de la orice amenințare în
dreptată contra vreunui stat sau 
contra valorilor sale politice, econo
mice și culturale.

Potrivit scopurilor și principiilor 
O.N.U. — se arată în document — 
statele au datoria să se abțină de la 
orice propagandă în favoarea răz
boiului și să se achite cu bună cre
dință de toate obligațiile internațio
nale asumate prin tratate. Orice tra

tat a cărui încheiere a fost obț 
prin amenințarea cu forța sau c 
sirea forței, cu violarea dreptulu i 
ternațional este nul. Nici o ac ;i 
ție sau ocupare de teritorii obț 
ca urmare a amenințării cu fort sa 
folosirea forței nu vor fi reci ‘ 
cute juridic. >

Se prevede, de asemenea, că 
un stat nu poate aplica sau inc 
folosirea măsurilor economice 
tru a constrânge un alt stat i 
subordoneze executarea drepți 
sale suverane și pentru a obțin 
la acesta avantaje de orice fe’

Proiectul de declarație cui 
prevederi privind căile și mod 
țile de întărire a eficacității pi 
piului nerecurgerii la forță și 
gațiile ce revin tuturor statelor, 
prevăzute. In acest sens. îndato: 
statelor de a întreprinde măsur 
dezarmare, de reducere a încor 
internaționale, de întărire a sol 
rității internaționale, de sporii 
încrederii, de prevenire a confl 
lor, de promovare și respect; 
drepturilor omului și libertăților 
damentale, de combatere a te
rnului și a cauzelor acestuia.

Este subliniată în mod deosebi 
datorirea statelor de a lua m 
concrete și de a promova co- 
favorabile în domeniul econc 
pentru realizarea păcii, securită- 
justiției internaționale, finind 
seama de interesul tuturor sta 
în reducerea decalajelor econo 
și, mai ales, de interesul țările 
curs de dezvoltare.

O serie de dispoziții importanți 
declarației tratează imperativul 
glementării pașnice a diferend 
corolar al principiului nefolc 
forței. In acest scop, statele tre 
Să recurgă la negocieri, medieri, 
cilîeri, .bune oficii și alte moda 
pașnice alese de ele. Un loc in 
tant in proiectul de declarație 
acordat rolului O.N.U. și al org 
lor sale în domeniul menținerii 
cii și securității internaționale, 
cum șl în soluționarea pașnică . 
ferendelor dintre state.

De-a lungul anilor. Român 
participat activ la examinarea și 
borarea proiectului de declarație 
ționînd pentru a da documentu 
autoritate și valoare cît mai mâ: 
conformitate cu importanța o: 
nală pe care președint 
Nicolae Ceaușescu, documentele 
gramatice ale partidului și sta 
nostru o acord? imperativului, 
minării forței d amenințării cui 
ța din relațiile internaționale, ir, 
forturile popoarelor de edificar 
unei lumi x păcii, mai drepte și . 
bune, fără arme și războaie.

Convorbiri sovieto-britanice
MOSCOVA 30 (Agerpres). — Luni, 

la Moscova au început convorbirile 
intre Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., și Margaret 
Thatcher, primul-ministru al Marii 
Britanii, aflată în vizită oficială în 
U.R.S.S.

Luînd 
onoarea 
Gorbaciov

cuvîntul la dineul oferit în 
premierului britanic, Mihail 

a reamintit poziția 
U.R.S.S. și a țărilor membre ale Tra
tatului de la Varșovia privind reali
zarea dezarmării, atît nucleare, cît șt 
în domeniul armamentelor conven
ționale. Sîntem gata — a spus el —

pentru o reducere hotărâtă a 
ției militare a celor dotă alian « 
zona cuprinsă între Atlsntic și 
și așteptăm în problemele deza 1 
rii o atitudine favorabilă din pa 
Europei occidentale.

In răspunsul său, premierul hr 
nic a relevat că în prezent \ 
necesară realizarea unei mai ir 
încrederi între Est și Vest în 
derea realizării unei securități 
niveluri cît mai scăzute ale afn 
mentelor. Ea a reafirmat, lotcii 
poziția țării sale față de ațin 
nucleare.

Propunere a R. P. D. Coreene privind discutarea
problemelor destinderii In Peninsula Coreea

PHENIAN 30 (Agerpres). — Pre
mierul Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene, Li Gin Mo, a adre
sat, luni, primului-ministru al Co
reei de Sud, Lho Shin Yong, o scri
soare in legătură cu organizarea 
unei întîlniri directe între șefii de 
guvern ai celor două părți ale Co
reei, în cadrul căreia fie discuta
te aspectele privitoare la destindere 
in Peninsula Coreea — trasmite 
agenția A.C.T-U.

Arătînd asemenea convormn ar 
putea «feri posibilitatea discutării 
ud®/ arii largi de probleme indispen

sabile realizării destinderii și 
eliminării stării de încordare și i 
credere, promovării contactelor 
multiple planuri între cele 
părți, premierul Consiliului Ac 
nistrativ propune ca la 23 aprilie 
aibă loc, la Panmunjon, prima r 
dă de convorbiri preliminare la 
vel ministerial, care să pregăte? 
întîlnirea dintre prim-ministri. 
încheierea scrisorii se exprimă s 
ranța că partea sud-coreeană 
acorda atenția cuvenită propur 
constructive a R.P.D. Coreene șl 
răspunde afirmativ Ia aceasta.

PARLAMENTUL NORVEGIAN 
a votat un proiect de lege care in
stituie o serie de interdicții în co
merțul cu Republica Sud-Africană. 
Legea va intra în vigoare în ur
mătoarele patru luni. Ministrul de 
externe. Thorvald Stoltenberg, a 
afirmat că măsurile luate trebuie 
văzute în contextul mai larg al 
eforturilor făcute de țările nordi
ce de a izola regimul rasist de la 
Pretoria pe plan internațional.
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REUNIUNE MINISTERIALA A 
C.E.E. La Bruxelles s-au deschis 
luni lucrările reuniunii miniștrilor 
agriculturii din țările membre ale 
C.E.E. Reuniunea reprezintă o nouă 
etapă a așa-numitului 
care s-au ....
complexele convorbiri ale repre
zentanților 
feritoare la__ ____  _________ _
gricole în 1987/1988. în cadrul reu
niunii vor fi discutate, între al
tele, și problema introducerii unui 
impozit în cadrul C.E.E. asupra 
vinzărilor de grăsimi și uleiuri 
mestibile.

fluctuații Monetare. în 
pofida intervenției masive a Băn
cii Japoniei în sprijinul monedei 
americane, dolarul a înregistrat, 
luni, la Tokio, o scădere specta
culoasă. tranzacțiile încheindu-se 
Ia 145,35 yeni — cursul cel mai 
scăzut din perioada postbelică. A- 
ceastă evoluție a fost precedată de 
tendințe similare, semnalate, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, pe pie
țele valutare din New York 
Londra. Si

„maraton" în
transformat lungile și
țârilor comunitare re- 
preturile produselor a-

ACORD. Nicaragua și Algeria 
semnat, la Managua, un acord 
cooperare econonjică și culturală. în 
virtutea căruia va fi extinsă și în
tărită colaborarea în domeniu în
tre cele două țări.

au 
de

co-

în 
a 

ajuns la 80,4 rpilioane de locuitori. 
La Ciudad de Mexico locuiesc 18 
milioane de oameni, ceea ce re
prezintă 23 la sută din întreaga 
populație a țării. In ultimii cigci 
ani populația Mexicului a sporit cu 
aproape 7,5 milioane de persoane.

POPULAȚIA MEXICULUI, 
prezent, populația Mexicului

INUNDAȚII IN AUSTRIA. Ploi
le șl încălzirea accentuată a tempe
raturii atmosferice au determinat 
cre-terea nivelului apelor in riurl- 
le din mai multe regiuni ale Aus
triei. In Stima, de exemplu, din 
cauza revărsării riurilor au fost' 
inundate subsolurile caselor din 
mai multe localități și sectoare 
mari de șosele. Inundațiile au pro
vocat si opriri de trenuri. Mai mul
te localități au rămas fără energie 
electrică și comunicații telefonice 
și telegrafice. J

Crearea Partidului
CIUDAD DE MEXICO 30 (Ager

pres). — în capitala Mexicului a 
fost anunțată crearea Partidului Me
xican Socialist (P.M.S.), formațiune 
politică formată prin unificarea a 
cinci partide politice de stînga ; 
Partidul Socialist Unificat Mexican 
(P.S.U.M.), Partidul Mexican al 
Oamenilor Muncii (P.M.T.). Partidul 
Patriotic Revoluționar (P.P.R.), Miș
carea Revoluționară a Poporului 
(M.R.P.) și Unitatea Stîngii Comu
niste (U.S.C.). Hotărirea a fost 
luată în cadrul unei adunări desfă
șurate la Ciudad de Mexico și la 
care au luat parte peste 7 000 de 
delegați reprezentind forțele mențio-

Mexican Socialist
nate. Participanții au hotărît, de ase
menea, ca primul congres al noii 
formațiuni politice mexicane să aibă 
ioc in octombrie.

într-o declarație făcută cu acest 
prilej, secretarul general al C.C. al 
P.S.U.M., Pablo Gomez Alvarez, a 
subliniat că Partidul Mexican Socia
list . se dorește a fi un partid revo
luționar de masă, socialist, patriotic, 
antiimperialist și democratic.

La rindul său, liderul P.M.T., He- 
berto Castillo, a precizat că noua 
formațiune politică va lupta pentru 
democrație, independență națională 
și socialism, relatează agenția Pren- 
sa Latina.

0 declarație a secretarului general al P.C. Italian
ROMA 30 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la încheierea lucrărilor Con
ferinței Naționale a P.C.I. consacrate 
problemelor învățămîntului universi
tar. secretarul general al P.C. Italian, 
Alessandro Natta, a afirmat în 
legătură cu mandatul exploratoriu 
încredințat președintei Camerei De- 
putaților, Nilde Jotti, de către șeful 
statului în actuala fază a crizei gu
vernamentale : „Sîntem siguri că 
acum se va înțelege mai ușor că a

sosit momentul să fie înlăturate ba
rierele antiistorice din viața politică 
italiană". De acum înainte, viața po
litică a țării se află într-o etapă di
ferită. Apreciem că se resimte nece
sitatea inițierii unei faze de reînnoi
re care ar fi de neconceput fără re
luarea dialogului și a unității forțe
lor de stingă — dialog și unitate care 
nu exclud confruntarea politică și de 
idei — a subliniat secretarul general 
al P.C.I.

Festivități la Tripoli
cu prilejul aniversării evacuării trupelor britanice de pe teritor 

libian
TRIPOLI 30 (Agerpres). — La 

Tripoli au avut loc festivități prile
juite de marcarea celei de-a 17-a 
aniversări a evacuării trupelor bri
tanice de pe teritoriul libian — in
formează agenția JANA. în cuvîntul 
rostit cu acest prilej, conducătorul

Marii Revoluții de la 1 Septem 
a Marii Jamahirii Arabe Li*  
Populare Socialiste, Moarrmer 
Kadhafi, a evocat lupta pentru i 
tate și independență a popo 
libian și a subliniat importin',a i 
nimentului în istoria țării.

ORIENTUL MIJLOCII
Noi ciocniri in Liban • Declarații ale președintelti Com 

tulul Executiv al O.E.P.

Atenuarea situației de
ATENA 30 (Agerpres). — Agenția 

elenă A.N.A. relatează că prlmul- 
ministru al Greciei. Andreas Pa- 
pandreu. a apreciat — la o intîln’re 
cu ziariștii — că situația de criză 
din Marea Egee „a fost depășită și 
este timpul să ne întoarcem la înde
letnicirile noastre pașnice, care sînt 
deosebit de importante".

ANKARA 30 (Agerpres). — Pro
punerea premierului grec. Andreas 
Papandreu, de a recurge la Curtea

criză din Marea Egee
Internațională de Justiție de la Haga 
pentru rezolvareâ diferendului care 
ne opune în Marea Egee poate fi 
acceptată — a declarat primul-mi- 
nistru al Turciei, Turgut Ozal, care 
a precizat că „înainte de a ne 
adresa tribunalului internațional 
trebuie să dialogăm", astfel îneît fie
care parte să cunoască punctul de 
vedere al celeilalte. Criza din Marea 
Egee depionstrează importanța dia
logului pentru rezolvarea probleme
lor — a precizat premierul turc.

BEIRUT 30 (Agerpres). — în Li
ban situația se menține încordată, ca 
urmare a continuării incidentelor in 
zona taberelor de refugiați palesti
nieni din sudul Beirutului și a acțiu
nilor întreprinse de israelieni în așa- 
numita „zonă de securitate".

Luni s-au semnalat noi schimburi 
de focuri între milițiile Amal și lup
tători palestinieni, la Shatilla și 
Bourj El Barajneh. Agenția Wafa 
relatează că, între 21 și 25 martie, 
peste 80 de femei palestiniene de la 
taberele de refugiați au fost ucise 
sau rănite.

în sudul țării, o serie de localități 
au fost bombardate de forțe militare 
israeliene. Au fost distruse case, în- 
registrindu-se, totodată, răniți in rîn
dul populației civile. Tot în această 
parte a Libanului a avut loc o grevă 
generală de protest a populației au
tohtone față de continuarea ocupa
ției israeliene.

RIAD 30 (Agerpres). — într-un 
Interviu acordat cotidianului saudtt 
„Al Sharq Al Awsat". președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, a anunțat că O.E.P. este de 
acord să participe la propusa confe
rință internațională în problema 
Orientului Mijlociu în cadrul unei 
delegații comune arabe, informează 
agențiile K.U.N.A. și Q.N.A. Liderul 
O.E.P. a evidențiat că aceasta nu va

știrbi dreptul organizatei ca unic 
prezentant legitim al poporuluf 
lestinian. Reamintind că Organ . 
ția pentru Eliberare? Palestine! 
membru cu drepturi depline al 
Arabe, al mișcării le neaiiniett . 
Organizației Confennței Islamici 
are statut de obseivator în ci*,  
Organizației Unității Africa 
Arafat a relevat că inițiativa sa 
prezintă un pas îi direcția înl^ii , 
rii obstacolelor ce stau in calea u 
dialog.

în Israel și în eritoriile araba,& 
pate din Cisiordinia și Gaza au t 
loc luni demonstrații ale popula 
arabe și palestiniene, mareîndu 
ca în fiecare ai, „Ziua pămîntul, 
in memoria cebr ce s-au opus #■., 
fisqării terenurlor autohtonik -i 
către autoritățile de ocupație st 
Ilene.

După cum irformează agențlil 
presă, citind surse locale. în ’ ; 
multe orașe, precum și în apropi 
de Ierusalim, iu fost desfășurate i 
portante forțe polițienești. în cqr 
demonstrațiilor s-au semnalat ciocr 
între populața arabă și armata 
raeliană, care a procedat și la ar' 
țări. 1

Cu prilejul „Zilei pămlntulul", 
teritoriile ocupate de pe malul 
vest al Iordmului și în Gaza aiav 
loc o grevă (enerală.

(Agerpt


