
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu 

în Republica Senegal 
Mii de locuitori ai orașului Dakar au salutat cu entuziasm pe solii poporului 
român, manifestindu-și sentimentele de stimă și prețuire față de președintele 
României, satisfacția față de noua etapă a dialogului româno-senegalez 

la cel mai înalt nivel.

Primire caldă, emoționantă, la Dakar
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ÎNCHEIEREA vizitei
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
IN REPURLICA ISLAMICA MAURITANIA

Convorbirile oficiale, documentele încheiate au pus în evidență voința comună 
de a conferi noi dimensiuni conlucrării prietenești dintre cele două popoare, 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Poporului din Mauritania, 
în interesul reciproc și pentru progresul țărilor în curs de dezvoltare, pentru 

instaurarea unei noi ordini politice și economice mondiale.

Ceremonia semnării Comunicatului comun
Miercuri, la Încheierea convorbiri

lor oficiale, a avut loc solemnitatea 
semnării Comunicatului comun ro- 
mâno-mauritanez de către tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și Moktar Ould Daddah, 
secretar general al Partidului Po
porului din Mauritania, președintele 
Republicii Islamice Mauritania.

------- NICOLAE CEAUȘESCU: -------
Aș dori ca în următorii ani colabo

rarea economică, tehnico-științifică, 
culturală dintre România și Maurita* 
nia să se dezvolte în așa fel incit să 
constituie un exemplu al modului cum 
pot colabora două țări prietene, ani
mate de dorința de a progresa, bazate 
pe deplina egalitate în drepturi.

---- -  MOKTAR OULD DADDAH : ------
Salutăm în persoana dumneavoastră, 

domnule președinte, pe prestigiosul 
constructor și simbol al României noi, 
al acelei Românii independente și 
prospere în interior, respectate și 
ascultate în străinătate, care aduce o 
contribuție remarcabilă la lupta însu
flețită pe care o duc țările noastre 
pentru emancipare și progres.

După semnarea documentului, cei 
doi conducători de partid și de stat 
și-au strins cu căldură mîinile, s-au 
îmbrățișați cu prietenie.

La ceremonie au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu si doamna 
Marieme Daddah.

Au fost de fată de asemenea :
Din partea română : tovarășii 

Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 

P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, membru sur 
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
George Macovescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Nicolae Doicaru. membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. prim-ad- 
junct de ministru. Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R.. redactor- 
șef al ziarului „Scînteia", Ion Cum- 

pănașu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., director general al „Ager- 
pres“, Nicolae Ștefan, membru al 
Comisiei de Revizie a P.C.R.. prim- 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Ion Moangă. ambasadorul 
României in Mauritania, Marcel 
Dinu, director în M.A.E.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Miercuri, 23 februarie, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au sosit 
la Dakar, unde, la invitația pre
ședintelui Republicii Senegal, 
Leopold Sedar Senghor. și a doam
nei Colette Senghor, fac o vizită 
oficială de prietenie, • •--»* -

Populația capitalei a făcut o pri
mire emoționantă, deosebit de caldă, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, întîmpi- 
nindu-i într-o atmosferă de mare 
entuziasm, cu sentimente de profun
dă prietenie și respect. Noua etapă 
a soliei românești de pace, prietenie 
și colaborare pe pămintul african 
începe, astfel, sub auspiciile dorin
ței comune de adîncire a prieteniei 
și conlucrării multilaterale românb- 
senegaleze și de găsire a căilor unei 
cooperări mai active între popoarele 
noastre pe calea dezvoltării econo
mice și sociale, a ridicării bună
stării fiecăruia dintre ele.

...Este ora 17,00, ora locală. Aero
nava prezidențială ^aterizează pe 
aeroportul internațional „Dakar- 
Yoff“, pe una dintre pistele con
struite de specialiști români. Aero
gara este împodobită sărbătorește cu 
tricolorul românesc și cu drapelul 
roșu, galben și verde al Republicii 
Senegal.

Sosirea solilor poporului român este 
marcată de 21 salve de tun. La ae
roport au venit să salute pe șeful 
statului român un mare număr de 
locuitori din capitala țării, care ova
ționează în cinstea prieteniei româ- 
no-senegaleze, scandează „Ceaușescu 
—Senghor".

La coborirea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint salutați cu deosebită 
cordialitate de președintele Leopold 
Sedar Senghor și soția sa. Colette 
Senghor. Cei doi președinți își string 
cu căldură miinile. se îmbrățișează.

Apoi, președintele Republicii So
cialiste România prezintă președinte
lui Republicii Senegal pe tovarășii 
Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei, 
George Macovescu. Nicu Ceaușescu, 
pe celelalte persoane oficiale care îl 
însoțesc.

Venind înaintea solilor poporului 
român, o tînără, inveșmîntată într-un 
original costum național. oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu mari bu
chete de flori, simbol de aleasă ospi
talitate pe meleagurile africane.

în continuare, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le sint prezentate persona
litățile senegaleze aflate pe aeroport: 
Ăbdou Diouf, primul ministru, Ama
dou Cisse Dia, președintele Adunării 
Naționale. Magatte Lo, președintele 
Consiliului Economic și Social, Assa- 
ne Șeck, ministrul de externe, și cei
lalți membri ai guvernului, membri 
ai Biroului Adunării Naționale și ai 
Biroului Politic al Partidului Socia
list Senegalez, guvernatorul regiunii 
Cap-Verde și primarul capitalei, înal
te personalități civile și militare, 
reprezentanți ai. Confederației Națio
nale a Muncitorilor Senegalezi și ai 
Mișcării de tineret a Partidului So
cialist Senegalez.

Sint. de asemenea, prezenți, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Dakar.

Pe aeroport se află Ion Moangă, 
ambasadorul României la Dakar, și 
Ibrahim Boye, ambasadorul Senega
lului in tara noastră.

începe ceremonia oficială.
Se intonează Imnurile de stat ale 

României și Senegalului. O gardă mi
litară, în uniformă de paradă, pre
zintă onorul. Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Leopold Sedar Senghor 
trec în revistă garda de onoare.

Apoi, cei doi președinți iau loc pe 
un podium de onoare. Președintele 
Leopold Sedar Senghor rostește un 
cuvînt de bun sosit.

Răspunde președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Conducătorii celor două țări, 
tovarășa Elena Ceaușescu și doamna 
Colette Senghor, celelalte persoane 
oficiale române și senegaleze se în
dreaptă spre salonul prezidențial al 
aerogării, unde se întrețin cîteva mi
nute într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu semnează în 
cartea de aur a capitalei senegaleze.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Leopold Sădar Senghor 
iau loc apoi într-o mașină deschisăi 
escortată de motocicliști. îndreptîn- 
du-se spre reședința oficială rezerva
tă oaspeților — Palatul Republicii. 
Pe șoseaua de la aeroport la Dakar, 
oraș înălțat ca o cetate pe coama 
«tincoasă a Capului Verde, fiind cel 
mai vestic punct al Africii, sint ar
borate drapelele de stat ale României 
și Senegalului, ce încadrează portre
tele președinților Nicolae Ceaușescu 
și Leopold Sedar Senghor. Zeci de 
mii de cetățeni aclamă îndelung pa 
cei doi șefi de stat.

Cale de 11 km, în dreptul tuturor 
localităților așezate pe coasta Ocea
nului Atlantic, sint organizate adevă
rate manifestații ale stimei și respec
tului față de România și președinte
le Nicolae Ceaușescu. ale priete
niei româno-senegaleze, iar orașul 
Dakar este practic transformat in
tr-un adevărat festival folcloric. Cele 
mai diverse instrumente africane, în
deosebi de percuție, mînuite de ar
tiști în costume tradiționale și origi
nale, dau primirii un pitoresc deose
bit. Răsună cu putere cunoscutul 
tam-tam african, aproape la tot pasul 
fiind prezente formații de balet de o 
mare originalitate. Mii de oameni 
poartă pancarte pe care sînt alătura
te portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Leopold Sedar Senghor.

în centrul orașului, escorta de 
motocicliști este înlocuită, potrivit 
unei tradiții, printr-un escadron de 
cavalerie în ținută de paradă, care 
conduce pe oaspeții români pînă la 
reședința ce le-a fost rezervată.

...La ora cind încheiem acest re
portaj, deasupra Dakarului se lăsa 
seara. Orașul continuă să fie animat 
după primirea deosebit de călduroasă 
pe care locuitorii săi au făcut-o so
lilor poporului român. „Vizita pre
ședintelui României constituie pentru 
întregul Senegal un moment deosebit 
în afirmarea prieteniei pe care o nu
trim față de poporul român construc
tor al socialismului" — ne declara 
Magatte Lo, membru al Biroului Po
litic al Partidului Socialist Senegalez. 
Este de altfel sentimentul întregului 
popor al Senegalului.

in timpul dineului oficial

Cuvinîul președintelui 
Leopold Sedar Senghor

Domnule președinte,
Doamnă,
La mai puțin de un an de la vizita noastră oficială în 

tara dumneavoastră, avem onoarea, soția mea și cu mine, 
să vă primim la Dakar, capitala noastră. Alături de noi, 
vă intimpină guvernul și întregul popor senegalez. Ne 
bucurăm de aceasta, deoarece România, țară mijlocie din 
Europa, este pentru noi, senegalezii, un mare exemplu de 
dezvoltare economică și socială. Este vorba de un socia
lism. unde, desigur, forțele de producție sînt dezvoltate 
datorită însușirii științei și tehnicii celor mai moderne șl, 
îndeosebi, de un socialism care, prin redobîndirea și afir
marea identității naționale, are ca scop final deplina în
florire a personalității umane.

Din anii ’50. de cind poporul dumneavoastră a dobindit 
deplina sa independență națională, v-am găsit totdeauna 
alături de noi in luptele noastre, mai intîi de eliberare 
națională și, apoi, de dezvoltare economică prin instau
rarea unei noi ordini economice și monetare internaționale. 
Deci, domnule președinte, doamnă, un popor mindru de 
valorile sale și hotărit să-și continue lupta de eliberare, 
salută in persoana dumneavoastră lupta exemplară pe care 
poporul român o duce, de la eliberarea sa, pentru o lume 
mai fericită, mai rațională și mai dreaptă.

Fiți bineveniți in Senegal ! (Aplauze puternice).

• Declarații ale unor 
personalități senegaleze

• Revista presei
ÎN PAGINA A V-A

Cuviniul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Domnule președinte.
Doamnă,
Domnilor și doamnelor,
Doresc să exprim mulțumirile noastre pentru salutul 

ce ni l-ați adresat in capitala Senegalului. Este o deose
bita plăcere pentru noi că. după vizita pe care dumnea
voastră ați făcut-o în România, avem prilejul să răspun
dem invitației amabile ce ne-ați adresat și să vizităm 
f! umoasa dumneavoastră țară. Doresc să folosesc acest 
prilej pentru a vă adresa salutul nostru cordial, precum 
Șl salutul pe care poporul meu il adresează poporului 
prieten senegalez și cele mai bune urări.

venim dintr-o țară care construiește socialismul șl s« 
preocupă, totodată, pentru a asigura poporului bunăstarea, 
fericirea, independenta și suveranitatea națională. Ați avut 
prilejul să cunoașteți unele din preocupările și munca 
poporului meu. Sper că, in cursul vizitei, al convorbirilor 
pe care le vom avea impreună, vom putea, pe de o parte, 
să cunoaștem mai bine preocupările poporului senegalez 
pentru dezvoltarea sa economico-socială, pentru consoli
darea independenței și suveranității sale. De asemenea, 
sper ca, impreună, să găsim noi domenii de extindere a 
colaborării intre popoarele noastre in toate domeniile do 
activitate.

Desigur, noi in Europa sîntem preocupați de Întărirea 
securității și păcii pe continentul nostru. Totodată. Româ
nia, ca (ară socialistă in curs de dezvoltare, este pre
ocupată permanent de intărirea solidarității cu țările in 
curs de dezvoltare și de făurirea noii ordini economice 
internaționale. Sper că vom aborda împreună și această 
problemă, precum și alte probleme internaționale, por
nind de la dorința de a întări colaborarea și solidarita
tea in lupta pentru o lume mai dreaptă și mai bună pe 
planeta noastră, care să asigure fiecărui popor deplina 
libertate, bazată pe egalitatea in drepturi, respectul inde
pendenței și suveranității naționale, neamestecul in tre
burile interne.

Doresc să exprim încă o dată satisfacția noastră că ne 
găsim în Senegal, că ne revedem cu dumneavoastră, 
domnule președinte, și să vă mulțumesc încă o dată pen
tru urările pe care mi le-ați adresat. (Aplauze puternice);



PAGINA 2 SCÂNTEIA - joi 24 februarie J977

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAI CEAUȘESCUÎN MAURITANIA

COMUNICAT COMUN
Secretarul general *1 Partidului 

Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au efec
tuat o vizită oficială de prietenie în 
Republica Islamică Mauritania, la in
vitația secretarului general al Parti
dului Poporului din Mauritania, pre
ședintele republicii, Moktar Ould 
Daddah, și a doamnei Marieme Dad
dah. de Ia 22 la 23 februarie 1977.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din Nouakchott și Nouadhibou, 
lulnd cunoștință cu deosebit intere» 
de realizările poporului mauritanez 
fn diferite domenii de activitate. In 
perioada istorică scurtă scursă de la 
dobindirea independenței. înalții 
oaspeți români s-au bucurat pretu
tindeni de o primire călduroasă, pli
nă de afecțiune și ospitalitate. Ex
presie a relațiilor de prietenie și sen
timentelor de respect reciproc sta
tornicite intre cele două țări, parti
de și popoare, această primire a con
stituit o mărturie a stimei și prețui
rii de care se bucură România so
cialistă și președintele ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. din partea po
porului mauritanez prieten.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. și secretarul general al 
Partidului Poporului din Mauritania, 
președintele Republicii Islamice 
Mauritania. Moktar Ould Daddah. au 
avut convorbiri oficiale, la care au 
participat :

— Din partea Republicii Socialiste 
România : tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. precum 
Si tovarășii Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului ; Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. ; 
George Macovescu, membru al C.C. 
al P.C.R... ministrul afacerilor externe; 
Nicolae Doicaru, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct de mi
nistru ; Constantin Mitea. membru 
al C.C. al P.C.R., redactor-șef al zia
rului „Scînteia" ; Ion Cumpănasu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
director general al Agerpres ; Nicolae 
Stefan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale ; Ion Moan- 
gă. ambasadorul României In Mauri
tania. și Marcel Dinu, director in 
M.A.E.

— Din partea Republicii Islamice 
Mauritania : doamna Marieme Dad
dah. precum și Abdallahi Ould Boye, 
membru al Biroului Politic Național, 
ministrul de stat al orientării na
ționale ; Sidi Ould Cheikh Abdallahi, 
membru al Biroului Politic Național, 
ministrul de stat al planificării și 
dezvoltării industriale, ministrul de 
stat ad-interim al finanțelor și co
merțului ; Ahmed Ould Sidi Baba, 
membru al Biroului Politic National, 
ministrul de stat al resurselor uma- 
rțe .și promovării, sociale, ministrul de 
stat ad-interim al afacerilor externe; 
Cheikh Saad Bouh Kane. ministrul 
de interne ; Ba Mamadou Alassane, 
ministrul informațiilor și telecomu
nicațiilor ; Moujtaba Ould Mohamed 
Fall, ministrul comerțului si trans
porturilor ; Mohamed Aii Cherif. 
secretar general la președinția repu
blicii ; Dey Ould Brahim. director in 
M.A.E., și dr. Mohamed Sidyr Ould 
Bah. directorul societății mauritane- 
ze Sonicob.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de cordia
litate. sinceră prietenie și înțelegere 
reciprocă, cei doi președinți s-au in- 
format reciproc asupra procesului de 
dezvoltare politică, economică și so
cială din cele două tari, au analizat 
stadiul actual si perspectivele de dez
voltare ale relațiilor bilaterale si au 
făcut un larg schimb de păreri cu 
privire la principalele probleme in
ternaționale de interes comun. Cei 
doi șefi de stat au constatat cu deo
sebită satisfacție similitudinea punc
telor de vedere ale țărilor lor fn pro
blemele discutate.

Președintei» Nicolae Ceaușescu a 
dat o înaltă prețuire realizărilor 
mari obținute de poporul mauritanez 
prieten, sub conducerea Partidului 
Poporului din Mauritania, a pre
ședintelui Moktar Ould Daddah. în 
Opera de consolidare a independen
tei naționale. îndeosebi pentru lichi
darea sechelelor colonialismului și 
neocolonialismului, pentru punerea 
în valoare a resurselor sale econo
mice si pentru dezvoltarea culturală 
și socială a tării. Totodată, președin
tele României a exprimat aprecierea 
sa deosebită pentru contribuția activă 
a președintelui Moktar Ould Daddah 
la instaurarea în lume a unor ra
porturi de egalitate între toate țările, 
la promovarea unor relații de înțe
legere și stimă reciprocă, la dezvol
tarea relațiilor dintre state pe baza 
prieteniei, justiției și păcii interna
ționale.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

MOKTAR OULD DADDAH
Președintele

Republicii Islamice Mauritania

Convorbiri economice romano mauritaneze
în cursul zilelor de marți »i 

miercuri au avut loc convorbiri într» 
tovarășul Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialist» 
România, și Sidi Ould Cheikh Abdal
lahi. membru al Biroului Politic Na
țional. ministru de stat al planificării 
»i dezvoltării industriale, ministru de 
stat ad-interim al finanțelor si co
merțului din Mauritania.

La convorbiri au participat. din 
partea română. Nicolae Stefan, prim- 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. Ion Moanaă. ambasadorul 
Republicii Socialiste România în Mau
ritania. iar din partea mauritaneză —

C0N\ ORBIRI ALE MINIȘTRILOR DE AFACERI EXTERNE
Miercuri, fn capitala mauritaneză 

au avut loc convorbiri între George 
Macovescu. ministrul afacerilor ex
terne a] României, și Ahmed Ould 
Sidi Baba, ministru de stat interi
mar la Ministerul Afacerilor Extern» 
al Mauritaniei. Au fost abordate pro

Președintele Moktar Ould Daddah 
a dat expresie marii șale admirații 
fată de succesele deosebite înregis
trate de poporul româh prieten, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român și a secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. in 
opera de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate, de creare 
* unei economii avansate și a unei 
culturi moderne, de ridicare neîn
treruptă a nivelului de trai. Pre
ședintele Mauritaniei a dat o înaltă 
apreciere remarcabilei contribuții 
personale a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la întărirea păcii în lume, 
la dezvoltarea cooperării între toate 
națiunile și democratizarea relațiilor 
Interstatale, la elaborarea conceptu
lui eu privire la instaurarea unei noi 
ordini economice și politice Interna
tionale, la eforturile pentru crearea 
unei lumi mai drepte și mai bune.

Cei doi șefi de stat au constatat eu 
deosebită satisfacție că între cele 
două partide și țări se dezvoltă rela
ții de prietenie, bazate pe stimă si 
respect reciproc, ceea ce corespunde 
Intereselor naționale ale popoarelor 
român și mauritanez, cauzei păcii și 
colaborării internaționale. A fost 
subliniată Importanta deosebită și 
permanenta actualitate a Declarației 
«olemne comune, semnată de cei doi 
șefi de stat la București în iunie 1974, 
document de referință pentru dez
voltarea raporturilor româno-mauri- 
taneze în toate domeniile. De aseme
nea, s-a scos în relief faptul că exis
tența unui important număr de acor
duri de cooperare economică bilate
rală asigură cadrul juridic necesar 
intensificării și diversificării rapor
turilor dintre cele două state, în mod 
deosebit în domeniile geologic, mi
nier, petrolier, al pescuitului, iriga
țiilor și agriculturii.

în acest context, cei doi președinți 
eu apreciat că este necesar să fie 
depuse eforturi sporite pentru reali
zarea unor noi acțiuni concrete de 
cooperare reciproc avantajoasă, dînd 
în acest scop directivele necesare 
ministerelor de resort din țările lor. 
în mod deosebit, au fost scoase în 
evidență posibilitățile de cooperare 
in ceea ce privește explorarea și ex
ploatarea minereurilor, pescuitul 
oceanic, montarea de autovehicule 
etc. Cei doi șefi de stat au hotărît să 
fie intensificate contactele directe si 
vizitele reciproce de lucru între in
stituțiile de specialitate din Româ
nia și Mauritania și au subliniat ro
lul important care revine în această 
direcție comisiei mixte create prin 
prevederile acordului româno-mauri- 
tanez de cooperare economică și teh
nică.

în urma discuțiilor purtate, tn 
cursul vizitei a fost convenit si sem
nat un protocol privind extinderea 
cooperării economice și a schimburi
lor comerciale între Republica So
cialistă România și Republica Isla
mică Mauritania.

Exprimindu-și satisfacția față de 
evoluția pozitivă a relațiilor în do
meniul învățămîntului și al culturii, 
îndeosebi în ceea ce privește pregă
tirea, de cadre mauritaneze în Româ
nia. cei doi președinți au hotărît 
ca aceste relații să fie în continuare 
întărite, în vederea adîncirii cunoaș
terii reciproce și prieteniei dintre 
poporul român și poporul maurita
nez. în acest scop, cu ocazia vizitei 
a fost convenit și semnat Programul 
de schimburi culturale și științifice 
pe anii 1977—1978.

Cu privire la relațiile dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Poporului din Mauritania, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, Nicolae Ceaușescu. și secretarul 
general al Partidului Poporului din 
Mauritania. Moktar Ould Daddah, 
au reafirmat hotărîrea lor de a in
tensifica colaborarea, legăturile de 
prietenie, contactele și schimburile 
reciproce dintre cele două partide, 
precum și intre organizațiile obștești 
din cele două țări.

Cei doi șefi de stat au efectuat un 
larg schimb de păreri cu privire la 
situația internațională actuală, ca
racterizată prin intensificarea luptei 
popoarelor pentru lichidarea politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste de dominație și asuprire, de 
dictat și amestec în treburile inter
ne ale altor state, pentru afirmarea 
liberă a tuturor națiunilor și parti
ciparea lor. in condiții de deplină 
egalitate, la întreaga viață interna
țională. Ei au subliniat, de' aseme
nea, necesitatea intensificării efor
turilor tuturor statelor și popoarelor 
pentru consolidarea păcii, securității 
și cooperării internaționale. pentru 
solutionarea tuturor conflictelor pe 
calea tratativelor.

în acest context, cei doi președinți 
au reafirmat cu vigoare necesitatea 
așezării raporturilor dintre state pe 
baze noi, democratice, respectării 
stricte a independenței și suverani
tății naționale, egalității in drepturi 
și neamestecului în treburile interne, 
integrității teritoriale a fiecărei țări 
și eliminării definitive a politicii de 
forță în raporturile internaționale. 
Cei doi președinți au reafirmat ro

Ahmed Ould Sidi Baba, ministru de J 
«tat al resurselor umane si promo
vării sociale, și Abdallahi Ould Is
mail. ministrul pescuitului și marinei 
comerciale.

în cadrul convorbirilor au fost a- 
bordate probleme privind cooperarea 
bilaterală româno—mauritaneză tn-
tr-o gamă largă de domenii economi
ce ca minerit, petrol, chimie, corr- 
ștructii de mașini, transporturi, pes
cuit. agricultură. Cu acest prilej, au 
fost evidențiate posibilitățile exis
tente pentru extinderea cooperării bi
laterale. creșterea volumului schîm- I 
burilor comerciale reciproce. Intensi
ficarea conlucrării pe tărim econo
mic și au fost stabilite măsuri con
crete în acest scop.

bleme de interes comun privind coo
perarea în domeniul relațiilor inter
naționale. evidențiindu-se rolul tot 
mai activ pe care trebuie să-l joace 
țările în curs de dezvoltare pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale. 

lul activ și contribuția importantă a 
forțelor progresiste din întreaga lume 
pentru promovarea respectării aces
tor principii în raporturile dintre 
state, pentru instaurarea unei lumi 
mai drepte și mai bune.

Cei doi președinți au subliniat că 
existența și adîncirea subdezvoltării, 
a decalajelor tot mai mari între ni
velurile de dezvoltare economică a 
țărilor în curs de dezvoltare și a ce
lor dezvoltate, împărțirea lumii în 
țări'bogate și țări sărace constituie 
un obstacol deosebit în calea dezvol
tării normale a tuturor națiunilor 
lumii, în calea progresului multilate
ral al omenirii, un grav pericol pen
tru pacea, securitatea și cooperarea 
internațională.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Moktar Ould Daddah au 
subliniat, in acest cadru, necesitatea 
intensificării eforturilor pentru edi
ficarea unei noi ordini economice 
internaționale, pentru instaurarea 
unor relații noi, de deplină egalitate 
în drepturi între state, pentru asi
gurarea accesului țărilor in curs de 
dezvoltare la cuceririle științei și 
tehnologiei moderne.

Cei doi președinți au subliniat 
pozitiv importanta activitate a țări
lor nealiniate în lupta împotriva po
liticii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste. pentru apărarea 
drepturilor fundamentale ale po
poarelor de a fi deplin stăpîne pa 
soarta lor. pentru independență, 
suveranitate națională și integritate 
teritorială, precum și pentru reduce
rea și lichidarea subdezvoltării și 
edificarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale. în acest 
cadru, ei și-au exprimat convingerea 
că viitoarea reuniune la nivel mi
nisterial a Biroului de ooordonara 
a țărilor nealiniate, care va avea loc 
la New Delhi, va contribui la inten
sificarea eforturilor vizînd realizarea 
acestor importante obiective.

Pornind de ia rolul tot mai activ 
pe care țările în curs de dezvoltare 
trebuie să îl joace pentru instaura
rea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, cei doi pre
ședinți s-au pronunțat in favoarea 
convocării unei conferințe la nivel 
înalt a țărilor în curs de dezvoltare, 
unde să se dezbată principiile car» 
trebuie puse la baza noii ordini eco
nomice, precum și căile și mijloa
cele practice de realizare a aces
teia. O astfel de întîlnire, la care ar 
urma să participe toate țările în 
curs de dezvoltare, indiferent de 
orinduirea lor socială și de aparte
nența sau neapartenenta la blocuri, 
este menită să conducă la armoni
zarea pozițiilor statelor în curs de 
dezvoltare in procesul negocierilor 
internaționale referitoare Ia noua 
ordine economică și să asigure con
solidarea solidarității, unității de ac
țiune și cooperării dintre toate acesta 
țări in eforturile lor comune pentru 
echitate și justiție în raporturile in
terstatale.

Interesele comune ale țârilor nea
liniate, ale tuturor țărilor în curs de 
dezvoltare impun o colaborare tot 
mai strinsă între ele, pentru promo
varea și afirmarea țelurilor și obiec
tivelor lor fundamentale.

Salutind cu deosebită satisfacție do
bindirea independentei naționale de 
către noi popoare africane in cursul 
ultimilor ani, cei doi președinți au 
reafirmat hotârirea fermă a țărilor 
lor de a sprijini activ pe plan poli
tic, diplomatic, moral și material 
lupta justă de eliberare națională din 
Zimbabwe și Namibia, precum și din 
alte teritorii care se mai află încă 
sub dominație colonială. Ei au con
damnat politica de discriminare ra
siala și apartheid practicată de regi
mul rasist de la Pretoria, orice formă 
de manifestare a acestei politici re
trograde. Cei doi președinți au rea
firmat hotârirea țărilor lor de a mili
ta cu fermitate pentru aplicarea ne
întârziată a declarației O.N.U. cu pri
vire la acordarea independenței tutu
ror țărilor și tuturor popoarelor co
loniale.

Cei doi președinți au apreciat in 
mod deosebit importanta contribuție 
pe care o aduc popoarele africane, 
statele independente ale continentu
lui — membre ale Organizației Uni
tății Africane — la statornicirea in 
lume a unei atmosfere de pace, în
țelegere și colaborare între popoare, 
la înlăturarea rapidă a ultimelor ră
mășițe ale colonialismului din Africa 
și din alte părți ale lumii.

Cei doi șefi de stat au avut un 
schimb de păreri în legătură cu ac
tuala situație din Europa. Cu acest 
prilej, s-a relevat cerința înfăptuirii 
consecvente si riguroase a tuturor 
principiilor și a celorlalte prevederi 
incluse în Actul final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, astfel incit să se asigure fiecă
rui popor, fiecărui stat posibilitatea 
de a-și concentra eforturile pentru 
dezvoltarea sa economică și so
cială liberă, In concordantă cu 
propriile sale năzuințe ji interese. 
A fost scoasă în evidență Însemnă
tatea reuniunii de Ia Belgrad din 1977 
pentru evaluarea rezultatelor obți

PROTOCOL PRIVIND DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 
DINTRE P.C.R. Șl PARTIDUL POPORULUI

Tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. a 
avut o întîlnire cu Abdallahi Ould 
Boye. membru al Biroului Politic 
Național al Partidului Poporului din 
Mauritania, ministru de stat al orien
tării naționale.

Cu acest prilej. în spiritul înțele
gerilor dintre tovarășul Nicolae 

Excelentei Sale
Domnului Moktar Ould Daddah
Președintele Republicii Islamice Mauritania 

NOUAKCHOTT
Părăsind pămîntul ospitalier al țării dumneavoastră, doresc să vă adresez 

din nou, în numele soției mele și al meu personal, cele mai sincere mulțu
miri pentru primirea călduroasă și sentimentele de prietenie cu care am (ost 
înconjurați în timpul vizitei in Republica Islamică Mauritania.

îmi exprim convingerea că această vizită, convorbirile pe care le-am 
purtat și documentele semnate vor contribui la amplificarea și diversifica
rea relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Islamică 
Mauritania, spre binele celor două popoare, al păcii și colaborării Intre 
națiuni, al instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale.

nute pină acum și pentru elaborarea 
măsurilor vizind aplicarea integrală 
a Actului final. Ambii președinți au 
apreciat că edificarea securității și 
cooperării și consolidarea păcii in 
Europa vor contribui la promovarea 
înțelegerii și cooperării și la întă
rirea securității în întreaga lume. A 
fost subliniată necesitatea accelerării 
eforturilor pentru realizarea secu
rității în zona Mării Mediterane, cu 
participarea statelor interesate, pen
tru ca aceasta să devină o mare a 
păcii, un factor de stabilitate și de 
legătură între statele riverane. în 
aceeași ordine de idei, ei au subli
niat, de asemenea, importanța deo
sebită a transformării Balcanilor in
tr-o zonă a păcii si bunei înțele
geri.

în ceea ce privește situația din O- 
rientul Mijlociu, cei doi președinți 
au subliniat că reglementarea con
flictului și instaurarea unei păci 
trainice și juste în această regiune 
trebuie să fie bazate pe retragerea 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate in 1967 și pe recunoașterea 
drepturilor naționale legitime ale po
porului palestinean, inclusiv a drep
tului său inalienabil la autodetermi
nare și la crearea unui stat propriu 
independent. Numai pe această bază 
vor putea fi Instaurate condițiile ne
cesare pentru o adevărată înțelegere 
și cooperare între toate popoarele din 
această regiune. Cei doi șefi de stat 
au subliniat necesitatea participării 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. reprezentantul legitim al po
porului palestinean. pe picior de e- 
galitate cu ceilalți participants la ne
gocierile cu privire la reglementarea 
conflictului din Orientul Mijlociu și 
la problema palestineană.

Considering că una din probleme
le cele mai arzătoare ale lumii con
temporane o reprezintă înfăptuirea 
•dezarmării generale și totale, în pri
mul rînd a dezarmării nucleare, cel 
doi președinți au apreciat că se im
pune să fie intensificate negocierile 
în acest domeniu și să fie întreprin
se. cu participarea tuturor statelor 
interesate, acțiuni concrete privind 
oprirea cursei înarmărilor. încetarea 
producției de arme nucleare, lichi
darea stocurilor existente, reducerea 
bugetelor militare și a efectivelor, 
desființarea bazelor militare străine 
și a blocurilor militare O deosebită 
importanță o prezintă crearea de 
zone ale păcii și cooperării în dife
rite părți ale lumii, lipsite de arme 
nucleare.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
necesitatea îmbunătățirii și democra
tizării funcționării șistemului O.N.U., 
întăririi rolului său în realizarea 
unei colaborări rodnice între toate 
statele. Ei s-au pronunțat pentru 
adoptarea unor măsuri eficiente, care 
să asigure participarea mai concretă 
a organizației mondiale la rezolva
rea problemelor majore cu care este 
confruntată omenirea in zilele noas
tre.

Reamintind conlucrarea fructuoasă 
dintre delegațiile română și mauri- 
taneză la Organizația Națiunilor 
Unite, cei doi șefî de stat au hotărit 
să fie continuată șf amplificată 
cooperarea dintre țările lor în cadrul 
acestei organizații, in sinul ..Grupu
lui celor 77“. in mișcarea de neali
niere și în alte forumuri internațio
nale.

Cei doi președinți și-au exprimat 
convingerea că vizita în Republica 
Islamică Mauritania a secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. constituie un eve
niment deosebit fn evoluția rapor
turilor bilaterale și va contribui la 
întărirea prieteniei dintre popoarele 
român și mauritanez. la dezvoltarea 
continuă a colaborării dintre cele 
două țări.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au exprimat secretarului 
general al Partidului Poporului din 
Mauritania, președintele Republicii 
Islamice Mauritania. Moktar Ould 
Daddah, doamnei Marieme Daddah. 
guvernului și poporului mauritanez 
sincere și cordiale mulțumiri pen
tru primirea călduroasă, entuziastă 
și ospitalitatea deosebită ce le-au 
fost rezervate în Republica Islamică 
Mauritania, ca semn al stimei și 
prieteniei ce leagă cele două par
tide. țări și popoare.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. și tovarășa Elena 
Ceaușescu au adresat secretarului 
general al Partidului Poporului din 
Mauritania, președintele Republicii 
Islamice Mauritania. Moktar Ould 
Daddah, și doamnei Marieme Daddah 
invitația de a efectua o vizită ofi
cială și de prietenie în Republica 
Socialistă România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, urmînd ca data 
vizitei să fie stabilită ulterior, pe 
cale diplomatică.

Nouakchott. S3 februarie 1977.

Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, și Moktar 
Ould Daddah. secretar general al 
Partidului Poporului din Mauritania, 
a fost convenit un protocol privind 
dezvoltarea relațiilor de prietenie, so
lidaritate și cooperare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Po
porului din Mauritania pe anul 1977.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

INTERVIU ACORDAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU:
„Se deschid perspective tot mai bune 

pentru u se ajunge la realizarea 
unei noi ordini economice intemuționule"

La cererea reprezentanților pre
sei mauritaneze. tovarășul Nicola» 
Ceaușescu a acordat, la plecarea 
din Nouakchott, următorul in
terviu :

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, vă rugăm să ne spuneți 
cu ce impresii plecați din vizita 
pe care ați efectuat-o in Mau
ri tania.

RĂSPUNS : Aș dori să exprim încă 
o dată mulțumirile mele, ale soției și 
tovarășilor care m-au însoțit, pentru 
invitația pe care domnul’ președinta 
mi-a adresat-o de a vizita Maurita
nia, pentru reîntilnirea — de data 
aceasta în Mauritania — pentru con
vorbirile șl pentru rezultatei» bun» 
ale acestora.

Consider că vizita p« care domnul 
președinte a făcut-o, cu trei ani in 
urmă, în România, ca și vizita mea 
de acum în Mauritania constituie 
momente importante în dezvoltarea 
colaborării româno-mauritaneze. Do
resc să menționez cu multă satisfac
ție cursul ascendent al relațiilor 
dintre țările noastre, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Poporu
lui din Mauritania, relații care merg 
In direcția unei strinse colaborări 
Intre popoarele noastre, atlt pe plan 
bilateral, cit și pe arena interna
țională.

Doresc, de asemenea, să remarc cu 
satisfacție eforturile pe care poporul 
mauritanez prieten le face, sub con
ducerea Partidului Poporului din 
Mauritania, a președintelui Daddah. 
pentru dezvoltarea sa economico-so-

In expoziția reolizârilor meșterilor artizani mauritonezl

În tînăra capitală a Mauritaniei
A doua zi a vizitei oficiale între

prinse în Mauritania de președintei» 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de 
tovarășa Elena Ceaușescu. a debutat 
cu un nou contact nemijlocit pe care 
distinșii oaspeți îl iau cu realitățile 
mauritaneze contemporane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. insoțiți de 
primitoarele lor gazde — președintele 
Moktar Ould Daddah și doamna Ma
rieme Daddah — au făcut, in cursul 
dimineții, o vizită în tinăra capitală 
a Republicii Islamice Mauritania, o- 
rasul Nouakchott. Această vizită a 
oferit un minunat prilej de a cunoaș
te realizările, felul de viață, preocu
pările și proiectele de viitor ale 
populației capitalei mauritaneze. Nu
mărul mare al edificiilor in construc
ție. lucrările edilitare, dezvoltarea re
țelei de transport și telecomunicații, 
construirea a două noi cartiere de 
locuințe, a unor obiective culturale 
sint numai cîteva dintre argumentele 
care vorbesc despre ritmul creșterii 
acestui oraș, ridicat din temelii după 
proclamarea independentei de stat a 
Mauritaniei.

La trecerea coloanei oficiale, locui
torii se opresc să salute pe cei doi 
președinți, exprimindu-și astfel satis
facția pentru bunele relații de prie
tenie statornicite între cele două țări 
și popoare. Un moment deosebit il 
constituie. în acest sens, calda mani
festare de respect și cordialitate fă
cută președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu de un 
numeros grup de locuitori ai capita
lei mauritaneze aflat in fata Muzeu
lui național.

La Muzeul național
■ La intrarea în muzeu, distinșii soli 
ai României au fost intimpinați de 
Sidi Ahmed Ould Deye, ministrul 
culturii, tineretului și sportului. Ab
dallahi Ould Boye. ministrul de stat 
al orientării naționale. Moktar Ould 
Hemeina. director general in Minis
terul Culturii. Abdallahi Babacak, 
directorul Institutului de cercetări 
științifice din Mauritania, de alte 
personalități din aparatul de partid 
și de stat.

Inaugurat in anul 1973. prin valo
rificarea fostelor colecții ale centru
lui științific mauritanez de la Saint 
Louis, a obiectelor și vestigiilor des
coperite in ultimii JO de ani. muzeul 
reprezintă o instituție de remarcabil 
prestigiu pe tărim cultural. El dis
pune de trei secții principale : istorie 
și arheologie ; etnografie ; expoziții 
temporare.

Președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 

cială, pentru consolidarea indepen
denței sale.

ÎNTREBARE : DOmnule pre
ședinte. dacă aveți amabilitatea 
si ne spuneți cum. priviți rezul
tatele vizitei dumneavoastră 
pentru prezentul ti viitorul dez
voltării relațiilor dintre Româ
nia si Mauritania 7

RĂSPUNS ; Cu prilejul acestei vi
zite au fost semnate mai multe do
cumente, un program de activitate 
comun tn vederea extinderii coope
rării in producție Intre România si 
Mauritania. S-a ajuns, desigur, și la 
o înțelegere de lărgire a colaborării 
în domeniul culturii și In relațiile 
dintre cele două partide din țările 
noastre. Toate acestea își găsesc ex
presia în Comunicatul comun pe care 
l-am semnat astăzi. împreună cu 
domnul președinte — comunicat care 
dă o perspectivă largă relațiilor bi
laterale. cit și colaborării pe plan 
general între țările noastre.

Ținînd seama de toate acestea, 
cred că putem afirma că se deschid 
perspective largi si că vom asista. în 
următorii ani, la o colaborare activă 
Intre popoarele si intre partidele 
noastre.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, sint cunoscute si apre
ciate eforturile dumneavoastră 
pentru edificarea unei noi or
dini economice internaționale, 
mai drepte. Dacă aveți amabili
tatea să ne spuneți care sint 
perspectivele realizării acestui 
obiectiv ?

RĂSPUNS : într-adevăr. România, 
•a însăși tară socialistă In cur» de 

prezentate toate cele trei secțiuni. In 
care sint oglindite unitar date din 
istoria poporului mauritanez. obi
ceiurile și creațiile civilizației sale 
specifice. Un prim moment semnifi
cativ l-a constituit prezentarea de 
către specialiștii muzeului a trecu
tului poporului mauritanez, făcin- 
du-se o paralelă cu istoria existentei 
omului în zona Carpaților și a Du
nării. Colecțiile muzeului dau o ima
gine concludentă despre dezvoltarea 
poporului mauritanez în condiții cli
matice specifice, in legătură cu care 
astăzi sînt efectuate în continuare 
cercetări științifice deosebit de pre
țioase.

Urcîrid la etaj, oaspeților li «e 
oferă o surpriză : sint invitați să 
viziteze aici, pe pămint mauritanez, 
o expoziție de fotografii înfățișind 
România și poporul ei, angajat pe 
calea continuei dezvoltări a econo
miei, culturii, științei. Din acest colț 
românesc se trece — așa cum re
marcă gazdele — în secțiile und» 
sînt înfățișate epocile moderne ale 
istoriei și civilizației mauritaneze. 
Impresionează și aici, ca pretutindeni, 
puterea de muncă prin care poporul 
mauritanez a reușit, de-a lungul 
veacurilor, să înfrmgă vicisitudinile 
naturii, îndeosebi lipsa apei și a ve
getației. capacitatea extraordinară de 
a se adapta specificului acestor 
locuri, ingeniozitatea creațiilor sale 
materiale. în aceste compartimente 
sint înfățișate în mod ilustrativ as
pecte contemporane ale vieții spiri
tuale mauritaneze. precum și pre
ocupările guvernului pbntru ridica
rea nivelului cultural al populației.

Vizita înalților oaspeți români la 
Muzeul național al Republicii Isla
mice Mauritania s-a încheiat cu vi
zionarea unei expoziții de artă afri
cană. organizată cu sprijinul 
UNESCO, expoziție In car» sînt cu
prinse. într-o imagine sintetică, 
talentul, imaginația creatoare a unui 
șir de popoare din Africa de vest.

Sintetizind impresiile lăsate de 
acest important moment al vizitei in 
Mauritania, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au consemnat următoarei» 
tn cartea de onoare a muzeului :

„Ne-a făcut multă plăcere să vizi
tăm Muzeul național, care ae-a ofe
rit o grăitoare imagine a marilor 
valori de civilizație, artă si cultură 
făurite de-a lungul secolelor de po
porul mauritanez, ce pășește astăzi 
pe calea construirii unei vieți libere, 
Independente și fericite. Adresăm 
calde felicitări conducerii si întregu
lui colectiv al muzeului".

La ieșirea din muzeu, lutndu-și 
rămas bun de la specialiștii muzeu

dezvoltare, se pronunță și acționea
ză cu hotărîre în direcția întăririi 
colaborării cu țările în curs de dez
voltare pornind de la faptul că in
tensificarea acestei colaborări și soli
darități este esențială pentru lichi
darea subdezvoltării.

în același timp, considerăm că tre
buie întărite eforturile pe plan in
ternațional pentru a se ajunge, in 
colaborare cu țările dezvoltate, la în
țelegeri corespunzătoare care să des
chidă calea unor relații noi. bazat» 
pe egalitate și avantaj reciproc. Tot
odată. consider că țările socialista 
pot avea un rol mai important in 
lichidarea subdezvoltării și în lupta 
pentru făurirea unei nod ordini eco
nomice Internaționale.

Ținind seama de toate acestea și 
de întărirea solidarității țârilor in 
curs de dezvoltare, apreciez că se 
deschid perspective tot mai bune 
pentru a se putea ajunge la reali
zarea unei noi ordini economice 
internaționale care să permită un 
progres mai rapid al statelor slab 
dezvoltate și o strinsă colaborare in
ternațională.

Acum, înainte de a părăsi terito
riul Mauritaniei. aș dori să adresei 
încă o dată mulțumirile mele oame
nilor. populației țării dumneavoas
tră, care ne-au întimpinat pretutin
deni cu prietenie, să urez poporului 
mauritanez prieten multă fericire și 
prosperitate. Doresc să exprim, și cu 
acest prilej, speranța că vom putea 
să-i revedem pe domnul președinte 
si pe doamna Daddah. In România, 
intr-un viitor nu prea îndepărtat 

lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a 
felicitat cu căldură. „Aveți o muncă 
frumoasă, pe care v-o îndepliniți 
excelent. Vă urez succe» în activi
tatea dumneavoastră".

Admirînd măiestria 
creației artizanale

Trecind printre rândurile pline de 
entuziasm din fața Muzeului națio
nal, coloana oficială s-a îndreptat 
spre „Centrul de formare al artizana
tului de covoare — C.F.A.T." — in
stituție specifică de școlarizare șl 
formare profesională a tinerelor țe
sătoare din Mauritania. La sosire, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sint intimpinați 
cu bucurie și emoție de domnul 
Moktar Boba, directorul general al 
C.F.A.T., de cadrele didactice ale 
centrului, care le adresează călduroa
se urări de bun venit. Două tinere 
mauritaneze poartă pe brațe o pan
cartă pe care sînt scrise cuvinte da 
respect și prețuire la adresa celor 
doi președinți, a relațiilor de prie
tenie dintre cele două țări și po
poare.

Invitindu-i pe oaspeți în sălile de 
creație a noilor modele, gazdele ex
plică distinșilor vizitatori că Centrul 
de formare al artizanatului de co
voare a luat ființă in 1974, din ini
țiativa personală a doamnei Marieme 
Daddah. în cadrul preocupărilor au
torităților mauritaneze de a revita- 
liza și promova preocupări cu vechi 
tradiții în Mauritania, de a asigura 
formarea de cadre naționale califi
cate necesare acestor industrii arti
zanale.

în sala următoare se face cunoș
tință cu modul in care elevele școlii 
deprind tainele meseriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu admiră 
talentul și priceperea tinerelor, ex
primă aprecieri la adresa măiestriei 
pedagogice a cadrelor didactice, pre
cum și a creațiilor pe care, toți lao
laltă. le realizează și care au adus 
un binemeritat prestigiu acestei va
loroase instituții de invățămînt și de 
producție mauritaneze.

Vizita se încheie cu un nou și sem
nificativ moment pentru stadiul re
lațiilor de prietenie dintre popoare
le român și mauritanez. La ieșire, cel 
doi președinți sînt însoțiți de aclama
țiile întregului corp profesoral, de 
ejevi. ca și de un mare număr de ce
tățeni din această parte a orașului 
Nouakchott, care ovaționează pentru 
continua întărire a prieteniei si co
laborării dintre Republica Socialistă 
Românii și Republica Islamică Mau
ritania.
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IN MAURITANIA
Dineul in cinstea președintelui Nicolae Ceaușescu

și a tovarășei Elena Ceaușescu
După cum s-a anunțat, marți seara, 

președintele Republicii Islamice

Toastul președintelui
Moktar Ould Daddah

Domnule președinte al Republicii 
Socialiste România,

Doamnă,
Distinși oaspeți.
Doresc să subliniez de la bun În

ceput bucuria cu totul deosebită pe 
care o încercăm, soția mea și cu mine, 
de a vă saluta pe pămîntul Maurita- 
niei, pe dumneavoastră, domnule 
președinte, și pe doamna Ceaușescu. 
înaltele dumneavoastră calități sufle
tești le-am putut constata cu prilejul 
vizitei oficiale de neuitat pe care am 
avut privilegiul să o Efectuăm în 
frumoasa dumneavoastră țară cu trei 
ani în urmă. Primiți, doamnă, expre
sia respectuosului meu omagiu !

Urările noastre călduroase de bun 
venit se adresează, de asemenea, 
distinșilor membri ai delegației care 
vă însoțește.

Dacă acum condițiile de primire si 
găzduire care vă sînt oferite poartă, 
din păcate, semnul crud al insuficien
tei de mijloace de care dispune tara 
noastră, puteti fi siguri că. dincolo 
de uzanțele protocolare, poporul nos
tru. partidul și guvernul său au dorit 
să vă întîmpine cu inima deschisă, 
salutînd în persoana dumneavoastră, 
domnule președinte, pe prestigiosul 
constructor și simbol al României noi. 
al acelei Românii independente și 
prospere în interior, respectate și as
cultate în străinătate, care aduce o 
contribuție remarcabilă la lupta însu
flețită pe care o duc țările noastre 
pentru emancipare și progres.

Iar dacă în această mare luptă co
mună au fost înregistrate rezultate 
pozitive considerabile, mai ales in 
cursul ultimelor două decenii — care 
au fost martorele unei schimbări de
cisive a înfățișării lumii, în sensul 
unei mai mari dreptăți — știm că 
rămîn încă probleme majore a căror 
reglementare reclamă o tot mai pu
ternică unitate de acțiune.

în legătură cu aceste probleme, 
vorbitorul a arătat că este cazul e- 
liberării Africii australe, unde po
poarele din Zimbabwe, din Namibia 
și din Africa de Sud desfășoară o 
luptă grea Împotriva aparatului de 
dominație al minorităților rasiste 
albe. De asemenea, a arătat președin
tele. este cazul luptei poporului arab 
al Palestinei, sub conducerea Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
pentru restabilirea drepturilor sale 
naționala legitime, este cazul luptei 
celorlalte țâri arabe din Orientul 
Mijlociu în vederea recuperării te
ritoriilor lor ocupate de Israel.

La aceasta — a spus vorbitorul — 
se adaugă necesitatea conjugării e- 
forturilor pentru instaurarea unor re
lații economice internaționale care să 
corespundă tot mai mult exigențe
lor de justiție, egalitate și pace în
scrise în Carta Națiunilor Unite.

Acesta este sensul acțiunii constan
te pe care o desfășoară țara noastră 
— în primul rînd. în cadrul grupu
lui african, al celui arab și islamic, 
care constituie principalele puncte de 
sprijin ale afirmării noastre în lume

CEREMONIA SEMNĂRII 
COMUNICATULUI COMUN

(Urmare din pag. I)
Din partea mauritaneză : Abdallahi 

Ould Boye, membru al Biroului Po
litic Național al Partidului Poporului 
din Mauritania, ministru de stat al 
orientării naționale, Sidi Ould 
Cheikh Abdallahi. membru al Birou
lui Politic Național al Partidului 
Poporului din Mauritania, ministru 
de stat al planificării și dezvoltării 
industriale, ministru de stat ad-inte- 
rim pentru finanțe și comerț. Ahmed 
Ould Sidi Baba, membru al Biroului 
Politic Național al Partidului Po
porului din Mauritania, ministru de 
stat pentru resursele umane și pro
movarea socială, ministru de stat 
ad-interim al afacerilor externe, 
Cheikh Saad Bouh Kane, ministru 
de interne. Ba Mamadou Alassane, 
ministrul informațiilor și telecomu
nicațiilor, Moujtaba Ould Mohamed 
Fall, mipistrul comerțului și trans
portului, Mohamed Aii Cherif. se
cretar general al Președinției Repu
blicii, Dey Ould Brahim. directorul 
afacerilor politice din M.A.E., dr.

Pentru extinderea 
legăturilor dintre 

organizațiile de tineret
Miercuri dimineața, tovarășul Nicu 

Ceaușescu, membru al Biroului, 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, a avut 
o convorbire cu Mohamed Lemine 
Ould Moulaye Zeine, secretar perma
nent al Comisiei Naționale pentru ti
neret din Mauritania. cu privire la 
preocupările actuale ale organizațiilor 
de tineret din cele două țări si la 
dezvoltarea schimburilor și colaboră
rii lor viitoare.

în aceeași zi. tovarășul Nicu 
Ceaușescu a vizitat sediul Federației 
de tineret din capitala Mauritaniei, 
Nouakchott. unde s-a întîlnit cu 
Bebbaha Ould Ahmed Yowra. secretar 
federal pentru capitală al Partidului 
Poporului din Mauritania, și cu Mo
hamed El Hassan, secretarul Federa
ției Tineretului din Nouakchott, pre
cum și cu numeroși activiști și tineri 
din capitala mauritaneză.

Mauritania, Moktar Ould, Daddah. și 
doamna Marieme Daddah au oferit

— pentru a promova o unitate și o 
colaborare care pot și trebuie să fie 
cu atit mai exemplare cu cit aceste 
grupuri se confundă, in mare mă
sură. sau se completează.

Astfel, la nivel african, țara noas
tră este membru fondator al Orga
nizației Unității Africane, al Orga
nizației pentru punerea în valoare a 
fluviului Senegal, al Comunității e- 
conomice pentru dezvoltarea sta
telor din Africa de vest ; în timp 
ce. pe plan arab, sîntem membri ai 
Ligii Arabe și ai majorității institu
țiilor interarabe. în sfîrșit. tara noas
tră este membru al Conferinței isla
mice.

întreținem, de asemenea, cele mal 
bune relații de prietenie și de coo
perare cu un mare număr de țări, 
fie pe plan bilateral, fie în cadrul 
mișcării țărilor nealiniate.

în continuare, vorbitorul, referin- 
du-se la preocupările partidului și 
guvernului mauritanez pentru promo
varea înțelegerii, cooperării și păcii 
în zona în care se află și în întreaga 
lume, a arătat că. în acest cadru. 
Mauritania pornește de la principiile 
deplinei egalități în drepturi și res
pectului reciproc — cerințe fun
damentale ale epocii noastre.

Iată care sînt — a spus vorbitorul
— contextul și opțiunile tării noastre 
pe plan extern.

Nu pot decit să regret foarte sincer 
că programul dumneavoastră încărcat 
nu vă permite să vizitați, de la un 
capăt la altul, teritoriul nostru na
tional pentru a constata amploarea 
problemelor care au trebuit să fie re
zolvate pentru a asigura continuita
tea. intr-un cadru natural deosebit de 
dificil, pentru a constata, de aseme
nea, imensitatea sarcinilor care ne 
mai rămîn de îndeplinit.

Ceea ce vă pot spune este că avem, 
mai mult ca oricînd. Încrederea că 
întregul nostru popor, mobilizat de 
partidul său. Partidul Poporului din, 
Mauritania, este capabil să facă fată, 
încetul cu încetul, imperativelor dez
voltării sale, deoarece este din ce în 
ce mai., conștient că trebuie să-și con
sacre'acestui tePmtreăgâ sa ‘energie 
și că numai astfel poate să depășeas
că toate obstacolele.

Nu doresc să vă mai rețin mult 
timp acum, la sfîrșitul unei zile atit 
de încărcate, decit pentru a vă reîn
noi urările noastre călduroase de bun 
venit și a vă spune cit de mult sîn
tem atașați dezvoltării prețioaselor 
relații de prietenie care unesc țările 
noastre, relații care, sîntem siguri, se 
vor întări hotărîtor prin efectuarea 
acestei fericite vizite oficiale.

Doamnelor, domnilor,
Vă rog să ridicați paharul în să

nătatea și pentru fericirea pre
ședintelui României și a doamnei 
Ceaușescu ;

Trăiască Republica Socialistă 
România !

Trăiască prietenia româno-mauri- 
taneză !

Trăiască pacea în lumea întreagă ! 
(Aplauze).

Mohamed Sidyr Ould Bah, directorul 
societății de stat Sonicob.

în același cadru, au fost semnate 
protocolul privind extinderea coope
rării economice și a schimburilor 
comerciale și programul de schim
buri culturale și științifice dintre 
România și Mauritania. Cele două 
documente au fost semnate din par
tea română de tovarășii Gheorghe 
Oprea și, respectiv, George Maco- 
vescu, iar din partea mauritaneză de 
Ahmed Ould Sidi Baba. 

In sălile Muzeului național, printre vestigiile unei străvechi civilizații La plecare, pe aeroportul din Nouakchott

un dineu în onoarea președintelui 
Nicolae Ceausescu și a tovarășei

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte al Republicii 
i Islamice Mauritania,

Doamnă,
Doamnelor și domnilor.
Dragi prieteni și tovarăși.
Doresc ca, în numele meu și al 

soției, precum și al tovarășilor care 
mă însoțesc, să, exprim cele mai calde 
mulțumiri pentru ospitalitatea cu 
care am fost intimpinați de dumnea
voastră, domnule președinte, și de 
poporul mauritanez prieten.

Sînt bucuros că pot folosi acest pri
lej pentru a vă adresa dumneavoas
tră și întregului popor prieten rnau- 
ritanez salutul nostru călduros, al 
poporului român.

Doresc, de asemenea, să exprim 
cele mai călduroase mulțumiri popu
lației din orașul Nouadhibou și a 
capitalei dumneavoastră. Nouakchott, 
pentru primirea deosebit de’călduroa
să care ne-a rezervat-o. în această 
căldură, cu care am fost intimpinați. 
vedem expresia sentimentelor de 
prietenie dintre poporul român și po
porul mauritanez. Apreciez aceasta ca 
o ilustrare a dorinței reciproce de a 
întări colaborarea și solidaritatea in 
lupta comună pentru lichidarea sub
dezvoltării, pentru progres econo
mic și social, pentru independență.

Ați vizitat cu trei ani in urmă 
România. Ați putut cunoaște nemij
locit preocupările și eforturile pe care 
poporul român le face in construcția 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Anul acesta sărbătorim 100 
de ani de la cucerirea independenței, 
dar aș putea spune că, de fapt, nu
mai odată cu trecerea puterii in rnii- 
nile oamenilor muncii — cu 30 și 
ceva de ani in urma — poporul nos
tru a cucerit adevărata independență 
și a putut păși pe calea făuririi unei 
vieți, noi, așa cum o dorește el. Știm, 
deci, din propria noastră experiență 
— atit din trecut, cit și de acum — 
ce eforturi trebuie să depună un 
popor care a cunoscut multă vreme 
dominația străină pentru a-și făuri o 
viață nouă, de bunăstare și fericire, 
cu adevărat liberă.

Iată de ce dăm o înaltă apreciere 
eforturilor și realizărilor obținute de 
poporul mauritanez, gub conducerea 
Partidului Poporului din Mauritania, 
pe calea, dezvoltării sale economico- 
sociale,. Doresc să vă urez dumnea
voastră, întregului popor prieten 
mauritanez. să obțineți succese tot mai 
mari și să făuriți o patrie puternica, 
în care întregul popor să se bucure 
de cuceririle științei și civilizației 
actuale.

V-ați referit, domnule președinte, 
la o serie de probleme internaționale, 
într-adevăr, in lume au loc puternice 
transformări revoluționare, naționale 
și sociale. Toate acestea se caracte
rizează prin afirmarea tot mai hotâ- 
rită a voinței popoarelor de a pune 
capăt cu desăvirșire politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste. 
Pe oricare continent am privi, putem 
constata cu satisfacție cum popoarele 
își string rindurile, se unesc și acțio
nează in strinsă solidaritate pentru 
a-și făuri o viață liberă și tot mai 
bună.

în Europa sint preocupări serioase 
pentru a înfăptui securitatea și coo
perarea. Dorim ca pe continentul 
nostru — care a dat mult civilizației, 
dar care a dat și multe lucruri rele, 
inclusiv mulți care au asuprit alte 
popoare — să realizăm asemenea re
lații, care să permită o colaborare e- 
gală între toate popoarele, să deschi
dă calea lichidării sau, cel puțin, a 
opririi cursei înarmărilor și. totodată, 
să permită realizarea unor relații 
noi cu statele de pe alte continente.

Este de înțeles că România, ca țară 
socialistă, acționează pentru dezvol
tarea unor relații largi cu toate țările 
socialiste, considering că aceasta răs
punde intereselor tuturor popoarelor 
care doresc să trăiască libere.

O atenție deosebită acordăm rela
țiilor cu țările in curs de dezvoltare, 
cu țările lumii a treia — cum se nu
mesc. în general. Noi vedem în dez
voltarea relațiilor cu țările în curs 
de dezvoltare nu numai calea pentru 
lichidarea subdezvoltării și pentru 
progresul economic a] fiecărei țări. 

Elena Ceaușescu, la care cei doi șefi 
de stat au rostit toasturi.

dar și a întăririi solidarității în lupta 
pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună, care sâ permită fiecărui po
por de a fi stăpin pe bogățiile na
ționale. ca fiecare tară să se poată 
dezvolta fără nici un amestec din 
afară, așa cum dorește fiecare popor.

Lărgim relațiile și cu țările capi
taliste dezvoltate, cu toate statele, 
fără deosebire de orinduire socială. 
Acționăm pentru ca în relațiile din
tre state să se afirme principiile de
plinei egalități in drepturi, respectu
lui independentei și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța.

Sprijinim activ lupta de eliberare 
națională de pe toate continentele — 
și. in acest cadru, acordăm un sprijin 
activ popoarelor din Rhodesia. Na
mibia și Africa de Sud. Desigur, ar 
fi bine dacă s-ar ajunge cît mai ra
pid la soluționarea problemelor în 
cadrul tratativelor care au loc ; dar 
popoarele din această parte a Africii 
trebuie să-și intensifice lupta, să pri
mească un sprijin activ din partea 
tuturor popoarelor africane, a tuturor 
popoarelor lumii, pentru a-și putea 
cuceri, pe orice cale, independenta 
națională.

Sint necesare eforturi și pentru în
tărirea solidarității țărilor în curs de 
dezvoltare. în vederea lichidării sub
dezvoltării, a făuririi unei noi ordini 
economice internaționale.

Sînt, de asemenea, .necesare efor
turi pentru a se ajunge la soluționa
rea conflictului din Orientul Mijlociu. 
România se pronunță ferm pentru re
tragerea Israelului din teritoriile a- 
rabe ocupate în urma războiului din 
1967, pentru soluționarea problemei 
poporului palestinean, prin crearea 
unui stat palestinian independent și 
democratic și prin asigurarea inde
pendenței și integrității tuturor sta
telor din aceaștă zonă. (Aplauze).

Sint necesare eforturi pentru de
zarmare. pentru a opri cursa înarmă
rilor — pentru care se cheltuiesc a- 
proape 400 miliarde dolari in acest 
an — și pentru a aloca o parte din 
aceste sume in scopul progresului e- 
conomico-social, îndeosebi al țărilor 
în curs de dezvoltare.

Mai mult ca oricînd. în solutiona
rea acestor probleme complexe ale 
lumii de astăzi se impune întărirea 
solidarității și unității tuturor torțe
lor progresiste și antiimperialiste.

Este necesar să crească rolul Orga
nizației Națiunilor Unite, al altor or
ganisme internaționale. în scopul 
participării tuturor popoarelor la so
luționarea problemelor, la democra
tizarea vieții internaționale.

Trebuie să vă spun, domnilor și 
doamnelor, dragi prieteni, că, după 
părerea noastră, sînt perspective mi
nunate. Dacă popoarele vor acționa 
unite nu va exista forță în lume care 
să le împiedice să obțină victoria în 
lupta pentru pace, bunăstare și feri
cire.

Doresc, în încheiere, să exprim 
convingerea că relațiile dintre Româ
nia și Mauritania — care au cunos
cut un progres simțitor in ultimii ani 
— se vor dezvolta continuu, in toate 
domeniile, de activitate. (Aplauze).

Cu această, convingere, apreciez că 
vizita pe care o facem in țara dum
neavoastră va duce la intensificarea 
colaborării, a schimbului de delega
ții la diferite niveluri, inclusiv de ce
tățeni ai țărilor noastre. Aș dori ca 
in următorii ani colaborarea econo
mică. tehnico-științifică, culturală 
dintre România și Mauritania să se 
dezvolte in așa fel încît să constituie 
un exemplu de cum pot colabora 
două țări prietene, animate de dorin
ța de a progresa, bazate pe deplina 
egalitate în drepturi. (Aplauze).

Cu această dorință și convingere, 
vă invit, dragi prieteni, să toastăm 
în sănătatea președintelui Maurita
niei și a doamnei Daddah (Aplauze).

Pentru o strinsă colaborare între 
România și Mauritania !

Pentru bunăstarea, fericirea și în
tărirea independentei poporului prie
ten mauritanez !

Pentru pace și colaborare interna
țională !

în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor ! (Aplauze).

Aspect din timpul convorbirilor

Intîlnirea președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu președintele Moktar Ould Daddah

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit 
miercuri. în cadrul unei noi convor
biri. cu Moktar Ould Daddah, secre
tar genbral al Partidului Poporului 
din Mauritania, președintele Repu
blicii Islamice Mauritania.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au continuat informarea reci-

Încheierea
Miercuri, 23 februarie, s-au în

cheiat la Nouakchott convorbirile 
oficiale între președintele Republicii 
Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Islamic* 
Mauritania. Moktar Ould Daddah.

La convorbiri au participat :
Din partea română : tovarășa Elena 

Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., to
varășii Gheorghe Oprea, membru a) 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului. Stefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, membru al C.C. 
al P.C.R.. ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae Doicaru. membru 
supleant al C.C. al P.C.R.. prim- 
adjunct de ministru, Constantin 
Mitea. membru al C.C. al P.C.R., re- 
dactor-șef al ziarului ..Scînteia", Ion 
Cumpănașu. membru supleant al C.C. 
al P.C.R.. director general al „Ager- 
pres“. Nicolae Stefan, membru al 
Comisiei de revizie a P.C.R., prim
adjunct aP ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. Ion Moangă, ambasadorul 
României în Mauritania. Marcel Dinu, 
director în M.A.E.

Din partea mauritaneză : doamna 
Marieme Daddah, Abdallahi Ould

Plecarea din Nouakchott
La 23 februarie s-a încheiat vi

zita oficială de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au între
prins-o în Republica Islamică Mau
ritania, la invitația președintelui 
Moktar Ould Daddah și a doamnei 
Marieme Daddah.

Deși a durat numai două zile, 
vizita — așa cum au apreciat-o cei 
doi șefi de stat — a fost deosebit 
de rodnică, ea înscriindu-se ca un 
eveniment remarcabil în cronica 
relațiilor româno-mauritaneze, ca o 
contribuție de seamă la cauza păcii 
și cooperării internaționale, la făuri
rea unei noi ordini economice și po
litice internaționale, la eforturile 
pentru promovarea unor raporturi 
echitabile, de deplină egalitate între 
state.

Vizita — ale cărei rezultate sînt con
semnate în documente importante 

procă cu privire la activitatea celor 
două partide și popoare, consacrată 
dezvoltării economice si sociale a 
țărilor lor.

Totodată, au făcut un schimb de 
păreri cu privire la o serie de pro
bleme ale vieții internaționale, de 
interes comun, la colaborarea celor 
două state — România și Mauritania 
— pentru instaurarea unei noi ordini

CONVORBIRILOR OFICIALE
Boye. membru al Biroului Politia 
Național al Partidului Poporului din 
Mauritania, ministru de stat al orien
tării naționale. Sidi Ould Cheikh Ab
dallahi, membru al Biroului Politic 
Național al Partidului Poporului din 
Mauritania, ministru de stat al pla
nificării și dezvoltării industriale, mi
nistru de stat ad-interim pentru fi
nanțe și comerț. Ahmed Ould Sidi 
Baba, membru al Biroului Politic 
Național al Partidului Poporului dip 
Mauritania, ministru de stat pentru 
resursele umane și promovarea so
cială. ministru de stat ad-interim al 
afacerilor externe. Cheikh Saad Bouh 
Kane. ministru de interne. Ba Mama
dou Alassane, ministrul informațiilor 
și telecomunicațiilor, Moujtaba 
Ould Mohamed Fall, ministrul 
comerțului și transporturilor. Mo
hamed Aii Cherif, secretar gene
ral al președinției republicii, Dey 
Ould Brahim. directorul afacerilor 
politice din M.A.E., dr. Mohamed Si
dyr Ould Bah, directorul societății de 
stat Sonicob.

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind relațiile 
economice româno-mauritaneze, evi- 
dențiindu-se dorința comună de a 
extinde și diversifica cooperarea în 
industrie, agricultură, ca și în alte 

pentru dezvoltarea colaborării dintre 
tarile noastre — a fost urmărită de 
poporul mauritanez cu interes și 
simpatie. Mauritanezil au făcut oas
peților români o primire sinceră, 
spontană, din inimă, mărturie sem
nificativă a prețuirii de care se 
bucură președintele României socia
liste, țara noastră, pe continentul 
Africii, în lume.

Pe frontispiciul aerogării erau 
arborate drapelele de stat ale celor 
două țări, ce încadrau portretele 
președinților României și Mauritaniei.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Moktar Ould Daddah, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Marieme Dad
dah sosesc împreună La aeroport. în 
salonul de onoare se face un scurt 
popas de rămas bun.

Șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la Nouakchott au venit pentru 
a saluta pe președintele Nicolae 
Ceaușescu. 

economice și politice internaționalei 
pentru pace și înțelegere între toate 
națiunile, pentru construirea unei 
lumi mai drepte și mai bune pe pla
neta noastră.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie și cordia
litate, care a caracterizat desfășu
rarea întregii vizite a președintelui 
României în Mauritania.

domenii. In Interesul ambelor țări și 
popoare, pentru dezvoltarea schimbu
rilor comerciale reciproc avantajoase.

S-a realizat totodată o informare 
reciprocă privind activitatea celor 
două partide și popoare pentru dez
voltarea economiei, științei, culturii, 
pentru creșterea nivelului de civili
zație materială și spirituală.

Cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția fată de rezultatele fruc
tuoase ale discuțiilor purtate, fată de 
înțelegerile la care au ajuna, expri- 
mîndu-și convingerea că. pe baza 
Mr. se va realiza o largă și activă co
laborare intre țările si partidele 
noastre, în interesul și spre binele 
ambelor popoare, în folosul cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

în același timp, s-a apreciat că. în 
spiritul hotărîrilor stabilite. Româ
nia și Mauritania vor conlucra strins 
în domeniul vieții internaționale, vor 
contribui, prin eforturi conjugate, la 
statornicirea unor relații cu adevărat 
democratice între state, la instaura
rea unei noi ordini politice și econo
mice mondiale, la făurirea unei lumi 
care să asigure pacea, independenta, 
dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni.

Convorbirile au decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie, de sti
mă și deplină înțelegere.

Ceremonia plecării a început eu 
onorurile militare.

Președinții Nicolae Ceaușescu si 
Moktar Ould Daddah trec în revistă 
garda de onoare.

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
își iau rămas bun de la personalită
țile mauritaneze : membrii Biroului 
Politic National al Partidului Poporu
lui. membrii guvernului, ai Adunării 
Naționale a Republicii Islamice Mau
ritania.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Moktar Ould Daddah își string , prie
tenește miinile. se îmbrățișează.

Tovarășa Elena Ceaușescu și doam
na Marieme Daddah se despart cu 
aceeași caldă prietenie.

La ora 16,00. ora locală, avionul 
prezidențial românesc decolează de 
pe aeroportul din Nouakchott spre 
Dakar, capitala Republicii Senegal.
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SCRISORILE TRECUTULUI
Mărturii zguduitoare de la urmașii răsculaților
„Fiecare 
și apoi

și-a săpat groapa 
au pus tunurile44

„Cu cea măi mare în
durerare și tristețe vă 
trimit rindurile de mai 
jos despre jalnicul și 
grozavul măcel ce s-a 
făcut prin împușcarea, 
legați la miini și la 
ochi, a bunicului și 
unchilor mei, partici
pând la răscoala țăra
nilor din Gubaucea- 
Dolj în anul 1907. Cum 
ajunsese cuțitul boie
rilor la osul țăranilor 
din această comună, 
însuși primarul comu
nei. Iancu Ciocan, cu 
fiii săi — Costică, în
vățător. Neață. secretar 
Si Florea, minor — și 
cu Costică Pisoi, veri 
și alții, tot neamuri, 
capii răscoalei, 
sub conducerea 
lăncii primaru.
dus noaptea înarmați 
și cu bidoane de gaz 
și au pus foc la co
nacele boierilor Pano
vici și Pavel Cristescu 
din comună. Cînd s-a 
făcut ziuă au strîns 
toți oamenii din comu
nă. clăcași pe moșiile 
acestor boieri, și au 
rupt lacătele de la u- 
șile pătulelor cu po
rumb și magaziile pli
ne cu griu si din or
dinul lui Iancu s-au 
împărțit la toți oa
menii.

în aceeași zi, spre a- 
pusul soarelui, a nă
vălit în comună un 
puhoi de jandarmi și 
soldați din Craiova si 
imediat au început a- 
restările. Prin trasul 
armelor au fost ares
tați și, legați cu funii 
ude. cu miinile la spa-

toți, 
lui 

s-au

te. capi ai răscoalei, și 
anume : primarul Ian
cu Ciocan. învățătorul 
Costică. fiul său. Nea- 
ță, secretar, tot 
său, iar Florea, 
minor, a fugit și 
ascuns în gluga cu 
cehi. Au mai fost 
gați Costică Pisoi

. brutarul și
toți
care au fost ți

nuți noaptea sub arest 
la primărie, legați, iar 
a doua zi i-au dus la 
marginea satului. în 
valea mare, aproape 
de piriul Dărmățui. 
unde îi aștepta fiul 
boierului Panovici, lo
cotenent de artilerie, 
zis Mitiță. care era 
venit cu bateria de tu
nuri din Craiova de 
cu noapte, 
lău a 
le și 
care, 
și-a

fiul 
fiul 
s-a 
co- 
le- 
vă- 

incă 
în număr de 

au

Acest că- 
procurat cazma
le-a dat la fie- 
Din ordinul lui 
săpat fiecare

groapă de 1 m adincă 
și 2 m lungă, după 
care i-a legat iar cu 
miinile la spate, și la 
ochi cu , cirpe 
pus 
pâ. 
din 
nul 
cu 
căzut fiecare pe spate 
în groapa ce și-o fă
cuseră cu miinile lor. 
După ce a ordonat în
cetarea, acest călău de 
ofițer, fiu al boierului, 
s-a dus la ei și ca să 
fie sigur de moartea 
lor. a scos revolverul 
și a tras 2—3 cartușe 
in capul fiecăruia. • 
După-amiaza a dat 
tot el și cu aghiotantul 
de jandarmi ordin la 
familiile lor să-și ri
dice cadavrele și să le 
ducă acasă, iar după 
ce s-a asigurat că 
le-au dus, acest loco
tenent a pus bateria 
de tunuri intr-un deal 
din fața satului, 
viile generalului Sa- 
vopol, și la comanda 
lui s-a tras în casa lui 
Iancu Ciocan unde se 
găseau cele 3 cadavre 
și au ars făcîndu-se 
scrum. S-a tras apoi

și i-a 
cu spatele la groa- 

Plutonul format 
jandarmi la ordi- 
acelui călău a tras 
puștile in ei. Au

în

și In casa lui Costică 
Pisoi, arzînd și 
davrul lui.

Așa s-a petrecut to
tul — aceste fapte 
toate mi le povestea 
tatăl meu. Florea Cio
can. De cîte ori tre
ceam de la muncă, 
îmi arăta locul zi- 
cind : uite, fata mea. 
în locul acesta au fost 
impușcați tatăl meu 
și frații mei. în 
timpul răscoalei din 
1907 de Mitiță Pano
vici.

Eu. Sevastița. sînt cu 
sufletul neîmpăcat, 
cum de nu s-a găsit 
nimeni pînă acuma să 
pună un semn în chip 
de omagiu ne locul 
unde au fost împuș- 
cați. In cele mai gro
zave chinuri, bunicul 
și unchii mei, socotiți 
după mine martiri ai 
neamului. Mă gindesc. 
mai presus de toate, 
că nu am auzit nici 
pe soțul meu. de 74 
de ani. și nici un co
pil sau nepot care ar 
fi văzut scris. în vreo 
foaie de carte sau 
ziar, numele scump 
după mine al acestor 
martiri morti pentru 
dreptate și mă miră 
faptul că tovarășii re
porteri cutreieră tara 
noastră in lung si in 
lat șj cum de nu a dat 

. vreunul din ei prin 'a- 
ceastă comună să dez
văluie acel măcel și 
nici 
ziu, 
tică 
este 
știe 
informații 
prețioase. Se numește 
Sofica Ciocan din Gu- 
baucea-Dolj. Eu 
pe toți 
contribui 
numelui 
sus in vreo carte a 
neamului să-mi co
munice și mie. să fiu 
cu sufletul împăcat. 
Cu mii de mulțumiri."

acum n-ar fi tir- 
căci fiica lui Cos- 
Ciocan trăiește, 
mai in etate și 
mai bine să dea 

destul de

rog
cei ce vor 
la scrierea 

celor de mai 
vreo 

i să-mi

Sevastlța VĂDUVA
Lugoj, str. Crișon 14

Trăiam in bordeie
1 * •lipite cu lut“

„Citind în ziare de
spre răscoala țăranilor 
din anul 1907. 
țindit să 
cîteva i 
această 
care am 
sonal în 
tînele, 
ceăva. Eram încă co
pil pe atunci și îmi 
amintesc că într-o di
mineață am auzit gă
lăgie mare pe uliță. 
M-am suit pe un stog 
de fin ca să văd mai 
bine, și am Văzut oa
meni mulți. cu cio
mege. cu furci de fier 
și unii cu țăpoaie in 
spate care strigau : 
Haideți, măi. acu. îna
inte 1 Acești oameni 
erau din trei sate : 
Fîntinele. Bănești și 
Bălușeni. zis Statuate. 
S-au dus cu toții la 
curtea boierului 
mag, unde au 
ușile și geamurile : 
boier nu 
căci fugise 
șani 
Apoi, 
neșți. 
baron 
procedat la fel. Peste 
două zile a venit ar
mata în sat și au în
ceput arestările. Multi 
țărani au fost legați 
cu funii și trimiși sub 
escortă 
unde

La 
parte 
mei. 
mine.

m-am 
scriu și eu 

rinduri despre 
răscoală pe 

i văzut-o per- 
comuna Fin- 
iudețul Su-

Cio- 
spart 

pe 
l-au găsit

la Boto- 
zi înainte, 
dus la Bă- 
curtea lui

cu o 
s-au

la
Capri i și au

la Botosam. 
au fost închiși, 
răscoală au luat 
și doi . frați ai 
mai mari ca 
Tata a fost în-

bătut ; 
de zile

chis și 
vreo 40 
nit acasă plin cu vî- 
nătăi pe trup. Frații 
au scăpat.

Subsemnatul am lu
crat pe moșia boieru
lui de la etatea de 
10 ani — la sfărîmat 
bolovani de pe ară
tură cu ciocane de 
lemn, la plivit buruie
nile de prin semănă
turi. la plug, la arat 
și la alte munci oe 
moșie. Umblam des
culți de cum se dez
gheța primăvara si 
pină tirziu toamna 
cind îngheța din nou. 
Plecam de acasă, la 
lucru, luni dimineața 
și veneam acasă sim- 
bătă seara. Dormeam 
pe cimp aproape de 
locul unde lucram. în 
colibe, jos, pe paie, 
cite 20—30 de băieți. 
Mîncare ne da trei 
zile pe săptămînă de 
post și 
frupt.
castravete 
bucată de 
la amiază 
cartofi și
seara varză

Casele țărănești erau 
pe atunci niște case 
mici, din furci de 
lemn îngrădite cu nu
iele, lipite cu lut si 
acoperite cu paie, li
nele cu stuf. Aveau 
cite o odaie mare, una 
mică și 
jos lut. 
mici și 
deau.
se băteau in 
patru țăruși 
se puneau două chingi 
de lemn, apoi scînduri 
și o rogojină sau un 
țol. In această 
iarna femeia 
pinză : se mai 
cite o oaie cu
cînd făta, un vitei mic 
dacă țăranul avea vacă 
și la unii am văzut- 
chiar o scroafă cu 8 
purcei ; tot in acea 
odaie. unde uneori 
dormeau și 6—10 per
soane.

dUDă 
a ve-

trei zile de 
Dimineața un 

murat și o 
mămăligă. 

— borș cu 
cu sfeclă, 

murată.

o tindă, - pe 
geamurile erau 
nu se deschi- 
Pentru dormit 

nămint 
pe care

odaie. 
teșea 

țineau 
miel

REPLICA PREZENTULUI
„Fiecare și-a construit 

casă nouă“

Țeleorman — satul Voievoda. Una din casele noi care au schimbat 
înfâțlșarea satului In anii socialismului. In medalion, casâ din 1907

Viață foarte grea și 
rea duceau țăranii în 
acele timpuri si răs
coala au pornit-o 
fiindcă n-au mai pu
tut răbda.

Acum, viața țărani
lor e cu 
Cele 
bări 
cind 
șieri 
cind 
liste 
și la 
nele.
ani a bîntuit răscoala, 
oamenii și-au făcut 

frumoase cum 
pe vremuri nu- 
casele celor a- 
acoperite cu ta- 

tiglă sau draniță. 
cîteva odăi și 

geamuri 
care se deschid, 

frumoasă,

totul alta, 
mai mari schim- 
s-au petrecut de 
nu mai sînt. mo
și. mai ales, de 
rînduielile socia- 
s-au înrădăcinat 
sate. La Fintî- 
unde acum 70 de

case 
erau 
mai 
vuți. 
blă. 
cu
bucătării, cu 
mari 
au mobilă 
televizoare, aparate de 
radio, biciclete. ma
șini de cusut, automo
bile. Țăranii umblă 
bine îmbrăcati. copiii 
lor invată la diferite 
școli și chiar la facul
tăți, 
nepoți 
de-ai răsculaților din 
1907 sînt profesori, in
gineri.'doctori, procu
rori. avocați etc. Chiar 
un strănepot al meu 
este inginer chimist la 
Iași.

In satul Stamate, 
unde altădată toamna 
si primăvara nu se 
putea merge de noroi, 
acum* toate drumurile 
sînt pietruite.

Inima mi se bucură 
văzind cît s-a schim
bat in anii din urmă 
fața. Fîntînelelor ; iar 
asemenea schimbări 
s-au petrecut în toate 
satele țării. Sînt roa
dele politicii Partidu
lui Comunist Român, 
sub conducerea că
ruia și-au găsit împli
nire nădejdile noastre 
de a trăi omenește."

Foarte multi 
și strănepoți

Gavril
NEMȚEANU
Botoșani.
Str. Bucovina 32

„Trăim omenește, 
în locuințe omenești44

Interior de locuințâ țârânească, obișnuit in satele de azi ale patriei 
Casa cooperatorului Chiru Ion (Bucov — Prahova)

LUCRĂRI URGENTE 
ÎN AGRICULTURĂ

Temperaturile neobișnuit de ridicate pentru această perioadă au 
făcut ca la unii arbori și arbuști să plesnească mugurii, iar la locu
rile'mai adăpostite au înflorit ghioceii. Semn că se apropie primăvara 
care, după toate aparentele, vă fi mai timpurie și mai uscată decît in 
alti ani. Prin urmare, este timpul să fie intensificate lucrările agri
cole de sezon — fie că este vorba de îmbunătățirile funciare, fertili
zarea ogoarelor cu îngrășăminte naturale sau chimice. îngrijirea po
milor și livezilor, sau lucrările din legumicultura — concentrindu-se 
în acest scop forțele umane și tehnice de la sate.

Pregătirea sistemelor de irigații
In această primăvară urmează să 

fie date in funcțiune 8 000 hectare 
amenajări pentru irigații în sisteme 
locale. De asemenea, continuă lucră
rile în sistemele mari, cum sint Giur
giu — Răsmirești. județul Ilfov. Iz
voarele — Cujmir și Crivina — Vînju 
Mare, județul Dolj. Insula Mare a 
Brăilei etc. In vederea aplicării la 
timp și corecte a udărilor, în siste
mele de irigații se fac lucrări de re
parații. Din datele furnizate de cen
trala de specialitate rezultă că de- 
colmatarea și repararea terasamen- 
telor canalelor din pămînt au fost

executate în proporție de peste 80 la 
sută. în județele Galați și Tulcea 
aceste lucrări au fost terminate, iar 
în județele Arad, Olt și Ialomița — 
se apropie de sfîrșit. Repararea ca
nalelor căptușite cu dale s-a realizat 
In proporție de peste 50 la sută, ac
țiunea intensificindu-se odată cu îm
bunătățirea vremii. De asemenea. 96 
la sută din .stațiile de pompare au 
fost puse In stare de funcționare. 
Există toate condițiile ca revizuirea 
ți repararea lor să fie încheiate pînă 
la 15 martie.
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DIVERS
Satul
cu cei mai
mulți copii

comună fru- 
Neamț. Ea 

locuitori. Cit 
nu-i oraș $i 
ei urbanistic 

cititorilor.
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Răsaduri pentru
Spre deosebire de alte sectoare ale 

agriculturii. în legumicultura lucră
rile încep mai devreme, tn aceste 
zile, in unitățile agricole se produc 
răsadurile necesare plantării lor in 
solarii, iar mai tirziu — in cimp. Din 
datele furnizate de Centrala pentru 
legume și fructe rezultă că pînă ieri. 
23 februarie, a fost insămînțată o 
suprafață de 915 400 metri pătrați 
pentru producerea răsadului. P«

Îngrijirea
Iarna blîndă din acest an a per

mis desfășurarea aproape fără între
rupere a lucrărilor de întreținere in 
livezi, lucrări de care depinde, tn 
mare măsură, nivelul și calitatea vii
toarei recolte de fructe. In acest an, 
de exemplu, stropirile se aplică in
tegral în marile bazine pomicole. în 
toate livezile unităților agricole de 
stat și cooperatiste, precum și la un 
număr mai mare de pomi din gospo
dăriile populației față de anul tre
cut. Unitățile de specialitate au a- 
sigurat materialele necesare si un 
număr sporit de mașini si utilaje. Ca

legumele timpurii
277 500 metri pătrați s-a și făcut re- 
picatul. Tot bină la data amintită au 
fost reparate solariile pe o supra
față care însumează 1 727 hectare, 
din cele 2 007 hectare cîte s-au pre
văzut. în sudul țării a început însă- 
mînțatul mazării de grădină. Cen
trala de specialitate a recomandat ca, 
pe măsură ce solul permite, să se 
treacă la însămînțarea mazării. cepei 
și a rădăcinoaselor.

livezilor
urmare, pînă la această dată, pri
mul tratament de iarnă s-a execu
tat. la 52 milioane de pomi — 79 la 
sută din prevederi, iar al doilea — 
la 11 milioane pomi. Zvîntarea te
renului a permis continuarea arătu
rilor în livezi, lucrare care s-a fă
cut in proporție de 78 la sută. A in- 
tirziat însă fertilizarea solului cu în
grășăminte organice — prevederile 
programului s-au realizat în propor
ție de numai 43 la sută. Este nece- 

. sar. totodată, să fie urgentate pre
gătirile in vederea plantării pomi
lor.
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cinema
• Pe aripile vîntului : PATRIA — 
8,30; 12,15; 16.15: 20.
• Fire care se rup : CENTRAL —
9.15; 11.30; 13.45. 16; 18,15; 20.30.
4 Răscoala : SCALA — 0.15: 11.30; 
13.45; 16; 18.15; 20,30.
4 Un surîs, o palmă, un sărut î 
LUCEAFĂRUL - 9; 11,15; 13.30; 
16: 18.15; 20.30. FAVORIT — 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30. BUCUREȘTI
— 9: 11,15; 13.30; 16; 18.15: 20.30, 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 18.30.
• învingătorul : FESTIVAL —
9J5;wU,i>0.; 13,30;. 16; 18,15; 20,30,
• Șatra : EXCELSIOR — 9: 11,15;
13.30; 16; 18,15: 20,30, VICTORIA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
4 Cadavre de lux : CAPITOL — 
8,45; 11; 13.30; 16; 18,30: 21.
• Desfășurarea : TIMPURI NOI — 
fi; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
• Accident ; GRI VITA — 9; 11,11;
13,30; 15,45: 18; 20.15, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. GLO
RIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20,15. MODERN - 9; 11,15: 13.30;
16; 18,15; 20,30.
• Parada Chaplin : DACIA 9; 
11,15; 13,30, lă,45; 18; 20,15, DOINA
— 12,30; 15; 17,30; 20.
• Program de desene animate : 
DOINA - 9,30; 11.
• Ultima jertfă : COTROCENI — 
10; 12; 14. 16; 18; 20.
• Solitarul de la Fortul Humboldt :
FEROVIAR — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20.30. AURORA — 9; 11,15: 
13,30; 15.45; 18: 20.15. FLAMURA — 
11,15: 13,30: 15.45; 18; 20,15.
• Trăind in libertate : FLAMURA
— 9.
• Fiecare moare singur ; EFORIE
— 3,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Legenda șerifului din Tennes
see : VOLGA — 9; 11.15; 13,30:
15.45; 18; 20.15. BUCEGI — 15.30;
17.45; 20.
• Aman (ii — 9.45, Monolog — 
11.45, Strada preriilor — 14; 16,13, 
Suflete zbuciumate — 18.30. Nunta
— 20.30 : CINEMATECA (sala
Union).
• O vară cu un cowboy : MOȘI
LOR — 16: 18: 20.
• Haiducii lui Șaptecai : FLO
RE AS CA — 15.30; 18; 20.15.
• Nopți și zile : VIITORUL - 
15.30; 19.
• Adevăratul curaj: DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18: 20.15. CIULEȘTI
— 10: 15.30; 17.45; 20.
• Copil de suflet : CASA FILMU
LUI — 10: 12; 14: 16. BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.15.

• Papillon : PACEA — 16: 19
4 Să nu lipsiți de la întilnire i 
UNIREA — 15.30; 17.45; 20.
• Soarele alb al pustiului : LIRA
— 15.30: 18: 20.15.
• Africa Express î MIORIȚA —
fi: 11.15; 13.30; 15.45: 18: 20,15. TO
MIS — 9: 11.15; 13.30: 16; 18.15;
20,30.
• Serenadă pentru etajul XII : 
FERENTARI — 15.30; 13; 20.
• Sclava iubirii : ARTA — 15,30: 
17,45; 20.
• Povestea dragostei : MUNCA — 
15.45: 18: 20.15, RAHOVA — 16; 
18,15; 20.30.
4 Expresul bulgărilor de zăpadă : 
POPULAR — 15.45; 18: 20.15.
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Săbăoani este o 
moașă din județul 
numără 12 000 de 
un oraș. Dar incă 
nu despre viitorul
reținem aici atenția 
ci despre faptul că dintre cei 
12 000 de locuitori, mai mult de 
jumătate sint... copii !

în fiecare casă din Săbăoani 
sint, in medie, cîte 8 copii, ceea 
ce constituie un adevărat record 
in această parte a tării. Pentru 
micuții din Săbăoani s-au con
struit crese. grădinițe, scoli, un 
liceu, o casă a pionierilor. Anual, 
numai pentru alocații, statul 
cheltuiește cu ei peste 7 milioa
ne lei. Tot la Săbăoani s-a mai 
înregistrat un record : 49 de 
mame eroine cu cite zece copii 
Si mai multi. Să trăiască și să 
le trăiască !

Scrisoare
t

Despre unele neglijențe ale 
poștașilor care au rătăcit sau în- 
tirziat cu... lunile ducerea unor 
scrisori (și chiar telegrame) la 
destinatari am mai scris în ru
brica noastră. De data aceasta, 
iată și reversul medaliei : cores
pondente care nu pot să ajungă 
la destinatari. întrucît adresele 
înscrise pe ele sint incomplete 
sau greșite. Un exemplu : o a- 
nume Maria trimite o scrisoare 
unui anume Iulian, pe adresa : 1 
Mai. Ce 2. cartierul 30. Galați. 
Iulian n-a primit-o si nici n-o 
să primească scrisoarea nicioda
tă. pentru că la Galați nu există 
un astfel de cartier și nici măcar 
un 
Alt 
să 
nu 
tă.

bloc cu însemnul respectiv, 
exemplu : o scrisoare trimi

tă un destinatar necunoscut , 
poate fi nici măcar returna- 
intrucît expeditorul (sau ex- 

peditoarea) în loc să-și pună a- 
dresa. face versuri : „Ploaie, ană 
și furtună / Plicul a căzut din 
Lună / și ghicește cine sint".

Curat, diri... Lună 1
Oricit vi s-ar părea de ciudat, 

numărul unor asemenea cores
pondențe Ia Direcția județeană 
de poștă și telecomunicații Ga
lați se ridică la peste... 1 000 pe 
lună I

!
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• A.R.I.A, (la sala Palatului) : 
Spectacol extraordinar de balet 
cu : Judith Jamison — S.U.A., so
listă a baletului ,,Alvin Ailey*4 — 
19.30.
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30, (sala mică) ; Cui 
i-e frică de Virginia Woolf ? - 
19.30.
4 Opera Română : Madame But
terfly — 19.
4 Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19.30.
4 Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu- 
landra*4 (sala Grădina Icoanei) : 
Interviu — 19,30.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
19 30.
4 Teatrul Mic : Dosarul Ander
sonville — 19,30.
• Teatru] „C. I. Nottara44 (sala 
Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul Ciulești : Romanțioșii 
(premieră) — 19,30, (sala din Ca
lea Victoriei) : Copacii mor în 
picioare — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat: Evrei
ca din Toledo — 19.30.
4 Teatrul satiric-muz.ical ..C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Deschis pen
tru renovare — 19.30. (sala Vic
toria) : E nemaipomenit — 19.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română44 : Pe-un picior de plai 
— 19.30.
4 Teatrul ,,Ion Creangă" : ,,13 4- 
1“ (o istorie cu Harap Alb) — 17.
4 Teatrul ..Țăndărică44 (sala Vic
toria) : Pisica de una singură — 
17. . (sala Academiei) : De ce a 
furat zmeul mingea — 10.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Oedîp salvat — 19.30.
4 Circul București : Iosefini șl 
arena magică — 19.30.
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI CONSILIILOR DE CONDUCERE ALE UNITĂȚILOR AGRICOLE I

Cu ajutorul 
cititorilor

în rubrica noastră din 17 fe
bruarie relatam despre comiterea 
unui grav accident de circulație 
pe șoseaua Satu Mare — Liva
da. soldat cu moartea a doi bici- 
cliiti. întrucit autorul faptei 
fugise de la locul accidentului, 
fără a i se putea stabili identi
tatea. adresam cititorilor apelul 
de a furniza organelor de mili
ție orice relație care ar putea 
contribui la elucidarea cazului.

Ca in atitea alte rinduri. și de 
data aceasta cititorii noștri au 
fost pe recepție. Cu ajutorul lor, 
făptașul a fost descoperit. Se 
numește Mihai Blașco. șofer la 
I.A.S. Satu Mare, tn zipa de 12 
februarie, aflat sub influenta al
coolului. a efectuat o cursă clan
destină pină la Negresti-Oas. in 
timpul căreia s-a produs tragicul 
accident. După citeva zile s-a 
dus cu mașina la un mecanic 
pentru a o repara. Mecanicul i-a 
cerut șoferului cuvenita adeve
rință din partea miliției prin 
care aceasta constatase avaria. 
Dar făptașul n-avea adeverință. 
De aici, prima verigă din lanțul 
de dovezi care avea să-i ducă pe 
anchetatori la stabilirea 
tiei sale.

vinovă-

l

i
l
i
l
I
l
i
I
i
l

Cum acționăm pentru dezvoltarea democrației cooperatiste, 
pentru perfecționarea activității organelor de conducere colectivă

I
1
I

Adunările generale care au avut 
loc in cooperativele agricole au con
stituit un prilej de afirmare pu
ternică a democrației cooperatiste, 
de participare activă a oamenilor atit 
la elaborarea măsurilor menite să 
ducă la sporirea producției și a ve
niturilor. cit și la înfăptuirea lor. 
în lumina indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R., din decembrie 1976, uniunea 
noastră județeană a desfășurat o 
activitate mai intensă pentru a a- 
sigura ridicarea nivelului dezbate
rilor din aceste adunări, pentru a le 
întări autoritatea ca organe supreme 
de conducere a cooperativelor agri
cole și, totodată, pentru a înlătura 
orice tendință de formalism în desfă
șurarea lor.

Asigurarea funcționării normale a 
organelor de conducere, precum și 
desfășurarea corespunzătoare a în
tregii activități organizatorice si po
litice legată de realizarea planurilor 
de producție constituie principala 
noastră preocupare. Aceasta decurge 
din necesitatea mobilizării tuturor 
oamenilor muncii din agricultură la 
realizarea producțiilor mari prevă
zute a se obține in acest cincinal. 
Tocmai pornind de la înțelegerea 
profundă a faptului că îndeplinirea 
sarcinilor mari care revin unităților 
agricole cooperatiste depinde, in 
primul rind, de oameni, uniunea

noastră județeană, sub conducerea 
biroului comitetului județean de 
partid, acordă o atenție deosebită 
perfecționării activității de conducere 
în cooperativele agricole, ceea ce 
permite afirmarea mai largă a ini
țiativei creatoare a organelor de 
conducere colectivă din cooperative 
și asociații economice intercoopera- 
tiste.

Pentru îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă ale organelor 
de conducere colectivă din unitățile 
agricole cooperatiste, uniunea jude
țeană a organizat instruiri periodice, 
schimburi de experiență și documen
tare. cursuri de perfecționare a cu
noștințelor. studierea documentelor 
de partid și altele. Urmărind imbu- 
nătățirea continuă a stilului și me
todelor de mutică ale consiliilor de 
conducere, biroul executiv le-a spri
jinit mult in organizarea și desfășu
rarea adunărilor generale și ședin
țelor de consiliu. Pentru a spori și 
mai mult eficienta muncii de control 
și îndrumare, ne-am reconsiderat 
propriul nostru stil de muncă, intro- 
ducînd in practică forme noi. Pen
tru ca plenarele consiliului uniunii 
județene să fie mai instructive și 
eficiente, unele din acestea au fost 
organizate direct tn cooperativele 
agricole fruntașe. O astfel de plenară 
a fost organizată la C.A.P. Variaș, 
unde s-a analizat modul în care au 
fost îndeplinite hotăririle plenarei

anterioare privind organizarea pro
ducției și a muncii în cooperativele 
agricole.

In vederea dezvoltării democrației 
cooperatiste, cu sprijinul organizații
lor de partid de la sate asigurăm con
dițiile necesare ca. în adunările ge
nerale. membrii cooperativelor agri

siliile de conducere consultă nume
roși cooperatori asupra conținutului 
problemelor ce vor fi dezbătute în 
cadrul ședințelor consiliului și al 
adunărilor generale. în numeroase 
cooperative agricole s-a statornicit 
practica bună ca. înainte de a se 
dezbate problemele prevăzute în or

• Stăpînii cooperativei sînt oamenii : ei fac 
propuneri, ei dezbat, ei hotărăsc • O metodă 
eficientă și instructivă - plenarele în unități 
fruntașe • De unde provin carențele în organi
zarea muncii, în domeniul ordinii și disciplinei 
în producție? © Sprijin larg în pregătirea și 
desfășurarea adunărilor generale și ședințelor 
de consiliu.

cole să-și manifeste pe deplin drep
turile și obligațiile ce decurg din 
dubla lor calitate de proprietari ai 
mijloacelor de producție și producă
tori. participind activ, cu spirit de 
inițiativă și răspundere, la întreaga 
activitate de organizare și conducere 
a activității. Pentru a soluționa re
pede și bine problemele pe care le 
ridică activitatea practică, concretă, 
de sporire a producției agricole, con

dinea de zi. președintele cooperativei 
să informeze pe cooperațori asupra 
modului in care au fost îndeplinite 
hotăririle luate in adunările generale 
anterioare. 1 Consultarea tuturor coo
peratorilor. atragerea lor la stabili
rea măsurilor pentru realizarea pre
vederilor planului și dezvoltarea co
operativelor devin astfel un fact real, 
ceea ce asigură rezolvarea compe

tentă a sarcinilor si luarea celor mai 
juste și corespunzătoare decizii.

Adunările generale ale cooperati
velor agricole de dare de seamă au 
constituit un prilej de analiză cu
prinzătoare a stilului și metodelor de 
muncă ale consiliilor de conducere. 
Nu numai acolo unde a fost necesar 
să fie completate cu noi membri or
ganele colective de conducere, ci in 
toate cooperativele agricole, dezbate
rile din adunările generale au avut loc 
in lumina exigențelor formulate de 
conducerea partidului la Consfătui
rea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 
decembrie anul trecut. în mod deo
sebit. aceste adunări au urmărit in- 
tărirea consiliilor de conducere, prin 
completarea lor cu cei mai buni coo
peratori. oameni activi, buni gospo
dari, care participă efectiv la proce
sul de producție. Avînd în vedere că 
femeile constituie marea majoritate 
a forței de muncă in cooperativele 
agricole, organizațiile de partid au 
asigurat alegerea unui număr mult 
mai mare de femei in funcții de con
ducere din cooperative.

Nu in toate cazurile activitatea 
consiliilor de conducere s-a ridicat la 
nivelul exigențelor. în unele coope
rative agricole organele de conducere 
și președinții nu au destulă autorita
te .pentru a întrona ordine perfectă 
in organizarea muncii, nu asigură m 
momentele hotăritoare ale producției 
mobilizarea tuturor cooperatorilor ta

executarea lucrărilor agricole. La 
indicația comitetului județean de 
partid, membrii biroului executiv al 
uniunii județene au făcut o analiză 
a forței de muncă existente in fie
care unitate agricolă, pe fiecare for
mațiune de lucru în parte. S-a dove
dit că la sate există suficientă forță 
de muncă. De aceea, consiliile de 
conducere au fost sprijinite să-și e- 
xercite din plin atribuțiile in ce pri
vește organizarea muncii. Concen- 
trind eforturile în această direcție, s-a 
reușit ca — prin generalizarea acor
dului global și încheierea . convenții
lor dintre cooperatori și cooperativele 
agricole — pentru anul acesta să fie 
mobilizați toți cooperatorii la execu
tarea lucrărilor agricole. Con
siliile de conducere urmăresc ferm 
consolidarea echipelor. întărirea or
dinii și disciplinei in fiecare forma
ție de muncă. Ele au stabilit sarcini 
si obligații ferme privind executarea 
lucrărilor agricole în acest an : aces
tea au fost dezbătute in cadrul adu
nărilor generale pentru a fi cunos
cute în amănunțime, astfel incit, din 
aceste zile premergătoare campaniei 
agricole de primăvară, toți coopera
torii să participe la muncă.

Aurel MIHUȚ
secretar al Comitetului județean 
Timiș al PC.R, președintele 
uniunii județene a C.A.P.
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Afișaj
Aducem și pe această 

cunoștința primăriei din 
că in ultima vreme stilpii 
țiilor de tramvai și autobuze din 
urbea de pe malul Dunării sint 
invadați de tot felul de flutu
rași. adică de hirtiuțe și etiche
te cu anunțuri. Cutare vrea să 
vindă ceva, cutărică ține morțiș 
să cumpere altceva. X opinează 
pentru o schimbare de locuință, 
iar Y oferă un mops de toată 
frumusețea. Unele anunțuri sint 
adevărate „perle" ale genului. 
Iată ce scrie pe un astfel de afiș 
lipit chiar in stația din centrul 
Brăilei, de pe strada Galați : 
„închiriez cameră pentru băeți 
cu foc lingă autogară in pre
zent goală".

cale la 
Brăila 

sta-

În ultima 
clipa

Mult au mai așteptat copiii 
din comuna Crucea, județul Su
ceava. să meargă si in iarna a- 
ceasta pe derdelus. cu sania. în 
lipsă de prea multă zăpadă, s-au 
mulțumit si cu gheața. Mai ales 
că nu e vorba de un ghețuș oa
recare. ci de luciul riului Bistri
ța, inahețat bocnă. Bocnă si nu 
prea, pentru că era. de fapt, o 
gheată înșelătoare, intrucit pe 
sub pojghița ca oglinda apa 
curgea in voie la vale. Printre 
copia care se dădeau pe gheață 
in ziua aceea se afla și bănuț. 
La un moment dat. crusta sub
țire a cedat si Dănuț a căzut, 
bildibic. sub apă. Noroc că prin 
apropiere se aflau doi oameni 
— Vasile Lupascu si Petru Trăi- 
las. Expunindu-se ei înșiși unui 
mare pericol, s-au aruncat după 
băiat, reușind să-l salveze in ul
tima clipă.

Rubrics realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
..Scinteii”
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A APĂRUT ÎN BROȘURĂ:

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU

9

la Consfătuirea pe țară a unităților de control 
al oamenilor muncii
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PENTRU ȘANTIERELE DE INVESTIȚII 
starea primăvăratică a timpului este un adevărat dar

ÎN ACESTE CONDIȚII

Cum sînt folosite utilajele, tovarăși constructori?
Excelenței Sale

Domnului RASHID EE TAHIR BAKR
Primul ministru al Republicii Democratice Sudan

KHARTUM
Am deosebita plăcere de a vă adresa, cu prilejul redesemnării dum

neavoastră în funcția de prim-ministru al Republicii Democratice Sudan, 
felicitările cele mai călduroase și sincere urări de succes în activitate.

îmi exprim convingerea că relațiile bune existente între Republica So
cialistă România și Republica Democratică Sudan se vor dezvolta și diver
sifica continuu și In viitor, în spiritul acordurilor și înțelegerilor convenite 
de către președinții țărilor noastre. în folosul popoarelor român și sudanez, 
al cauzei colaborării și păcii internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Sosirea unei delegații 
a Seimului Republicii Populare Polone
Miercuri dimineața a sosit în Ca

pitală o delegație a Seimului Repu
blicii Populare Polone, condusă de 
Stanislaw Kania, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., deputat în Seim, care, la 
invitația Marii Adunări Naționale, 
efectuează o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte : Zdzislaw 
Balicki, membru al P.M.U.P., redac- 
tor-șef al ziarului „Gazeta Rabotnic- 
za“ din Wroclaw ; Jadwiga Gizycka- 
Koprowska. membru al Partidului 
Democrat, judecător în orașul Slupsk, 
voievodatul Slupsk ; Boleslaw Kar- 
daszewski, membru al P.M.U.P.. ar
hitect în orașul Lodz ; Zofia Lego- 
wik, inginer la întreprinderea de fi
bre sintetice din orașul Tomaszow — 
Mazowiecki ; Franciszek Dzierwa, 
membru al P.M.U.P., muncitor-bri- 
gadier la Fabrica de locomotive din 
Chrzanow ; Jan Niewiadomski, mem

bru al Partidului Țărănesc Unit, in
giner agronom, președintele coope
rativei agricole de producție din lo
calitatea Grodziszcze. voievodatul 
Walbrzych.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost intîmpinată de Ni- 
colae Giosan. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Marii Adu
nări Naționale. Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al M.A.N.. Ilie Șalapa 
și Radu Voinea, președinți de comi
sii permanente ale M.A.N.. Olimpia 
Solomonescu, vicepreședinte al Co
misiei pentru sănătate, muncă, asi
gurări sociale și protecția mediului, 
de deputați. funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Wladyslaw Woj- 
tasik. ambasadorul R.P. Polone la 
București, și membri ai ambasadei.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de*a 

59-a aniversâri a creării Ar
matei sovietice, u Monu
mentul eroilor sovietici din Capitală 
a avut loc. miercuri dimineața, so
lemnitatea depunerii de coroane de 
flori din partea Ministerului Apără
rii Naționale și Consiliului popular 
al municipiului București.

A fost, de asemenea, depusă o 
coroană de flori din partea Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

Au participat general-colonel Ma
rin Nicolescu. adjunct al ministrului 
apărării naționale. Constantin Dumi
trescu, prim-vicepreședinte al con
siliului popular municipal, generali și 
ofițeri superiori, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe.

Au luat, de asemenea, parte V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice Ia București, general-maior 
A. M. Kuciumov. atașatul militar, 
aero si naval al U.R.S.S. în tara 
noastră, membri ai ambasadei.

Au fost de față atașați militari a- 
creditați la București.

Coroane și jerbe de flori au fost 
depuse. în cursul aceleiași zile, și la 
monumentele și cimitirele ostașilor 
sovietici de la Jilava. Herăstrău și 
din alte localități.

★
Cu ocazia numirii lui Mansour 

Khalid în funcția de ministru al afa
cerilor externe al Republicii Demo
cratice Sudan, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu. a trans
mis o telegramă de felicitare.

tv
întrevedere la Palatul Marii Adunări Naționale
în cursul după-amiezii de miercuri, 

membrii delegației Seimului Repu
blicii Populare Polone, condusă de 
tovarășul Stanislaw Kania, au avut, la 
Palatul M.A.N., o întrevedere cu to
varășul Nicolae Giosan.

în cursul convorbirii s-au relevat 
eu satisfacție relațiile prietenești, cu 
bogate tradiții, dintre România și 
Polonia, subliniindu-se însemnătatea 
deosebită a întilnirilor și convor
birilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceausescu și tovarășul Edward 
Gierek pentru evoluția mereu ascen

dentă a raporturilor pe multiple pla
nuri dintre partidele, țările si po
poarele noastre.

S-a exprimat dorința comună pen
tru intensificarea contactelor parla
mentare bilaterale, a conlucrării 
dintre forurile legislative ale celor 
două țări, relevîndu-se rolul si con
tribuția parlamentelor si parlamen
tarilor in consolidarea destinderii, 
înțelegerii și păcii pe planeta noastră.

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

Dineu oferit de președintele 
Marii Adunări Naționale

Președintele Marii Adunări Na
ționale a oferit miercuri un dineu 
în onoarea delegației Seimului Re
publicii Populare Polone.

Au participat tovarășii Emil • Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Janos Fazekas. membru al' Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului interior. 
Aneta Spornic, vicepreședinte- al 
M.A.N., Constantin Stătescu, mi
nistrul justiției, Bujor Almășan. mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale. Ilie Șala

pa. președintele Comisiei pentru in
dustrie și activitatea economico-fi- 
nanciară. Constantin Oancea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
deputați. alte persoane oficiale.

A luat parte Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești.

In timpul dineului, tovarășii Ni
colae Giosan și Stanislaw Kania au 
toastat în sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășului 
Edward Gierek. pentru întărirea 
prieteniei și colaborării între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Polonă, pentru pace, 
securitate și cooperare în Europa. în 
întreaga lume.

PROGRAMUL I
16.30 Telex

i 16.35 Cura de limba ruși
17.05 Teleșcoală.
17.35 Kuweit — film documentar
17,50 Pentru tinipu] dv. liber, vă reco

mandăm...
18.10 Vîrstele peliculei
18.55 Zăpezii^ fierbinți

; 19,20 1001 d6 seri
19.30 Telejurnal

j 19,50 14 000 la Voievoda. Un reportaj des
pre cei care au realizat. în 1976 un 
record la producția de porumb : 
14 000 kg la hectar

20.05 Ora tineretului
20.40 Teatru TV ; „Uitarea" de Valen

tin Munteanu. Premieră TV.
21.40 Revista literar-artistieă TV.
22.10 Din muzica și dansurile popoare

lor
22,25 Telejurnal

PROGRAMUL TI
20,05 Concertul orchestrei simfonice a 

Radiotelevizlunii.
21.10 Pagini, de umor : Noi aventuri în 

epoca de piatră
21.35 Telex /
21,40 Un fapt văzut de aproape

ÎN EDITURA POLITICA A APĂRUT:
C. Dobrogeanu-Gherea. Opere complete, vol. IV, care cuprinde 

eunoscuta și remarcabila lucrare Neolobăgla. Studiu economico- 
soclologic al problemei noastre agrare, publicată în anul 1910.

Reduceri de prețuri 
In stațiunile balneare 
în stațiunile pentru cură bal

neară, a căror faimă a depășit 
granițele țării : Sovata (hotelu
rile Aluniș. Sovata). Herculane 
(hotelurile Roman, Cerna, Her
cules). Buziaș (hotel Parc), Slă- 
nic Moldova (hotel Perla). Că- 
ciulăta (hotel Căciulata). în 
această perioadă se percep ta
rife reduse atît pentru cazare, 
cit și pentru masă. Costul ca
zării pe 18 zile este de 396 lei. 
Cei ce solicită bilete de odihnă 
sau cură balneară pot obține 
informații suplimentare de la 
oficiile județene de turism.

Anul acesta, potrivit prevederilor planului, trebuie să se realizeze 
un volum total de Investiții în economia naționalâ de 180,45 miliarde 
lei, cu 16,7 Io sutâ mai mare fațâ de creșterea preliminată pentru 
primul an al cincinalului. în cursul anului urmează să fie puse în 
funcțiune 550 capacități de producție mal importante, din care 510 
Industriale și 40 agrozootehnice.

Pentru realizarea acestor obiective, șantierele au dispus nu numai 
de mijloace de lucru de mare randament, capabile sâ asigure un grad 
superior de mecanizare a lucrărilor, cl și de condiții climaterice ex
celente. Nu am avut, ca în alți ani sau ca alte țări, o iarnă grea ; dim
potrivă, se poate spune că starea timpului este un dar prețios pentru 
constructori. Au fost și sînt fructificate cu răspundere aceste condiții ? 
A fost șl este asigurată folosirea utilajelor de construcții în două

Trailerul părăsit

schimburi, a cite 10 ore, așa cum s-a stabilit, pentru a se realiza Io 
timp Investițiile, fără nici un fel de restanțe ?

Răspunsul la întrebarea formulată in titlu: „Sînt bine folosite uti- 
lajele, tovarăși constructori ?", nu poate fi unitar. Există șantiere undo 
mijloacele tehnice, moderne și numeroase, aflate în dotarea construc
torilor, sînt folosite intens, în două schimburi a cite 10 ore, conse
cința directă fiind rezultatele bune obținute în îndeplinirea prevederilor 
de pian, încadrarea precisă in graficele „la zi" ale lucrărilor. Dar, din 
păcate, există și situații opuse, cind utilajele de construcții sînt fo
losite necorespunzător, ceea ce a determinat apariția unor rămînerl 
in urmă in realizarea planului de investiții. Asupra acestor aspecte 
concentrăm fotoreportajul de pe ȘANTIERUL COMPLEXULUI PETRO
CHIMIC DIN TELEAJEN.

în pană - basculanta
și spiritul gospodăresc

Am ales acest șantier din două 
motive : aici se construiesc capaci
tăți de primă importanță pentru in
dustria chimică, pentru intreaga 
economie națională — multe dintre 
ele avind termene de punere in 
funcțiune chiar în cursul acestui an : 
restanțele acumulate in 1976 nu s-au 
micșorat, ci, dimpotrivă, au crescut 
în perioada de timp care a trecut 
din acest an. Una din principalele 
cauze ale restanțelor constă în fap
tul că mijloacele mecanice, mașini 
și utilaje de construcții, sint folosite 
insuficient. Imaginilor-argument de 
mai sus li s-ar putea adăuga și al
tele. la fel de grăitoare.

Consecințele 7 Constructorul prin
cipal al lucrărilor, grupul de șantiere 
Teleajen al Trustului de. construcții 
industriale Ploiești, n-a realizat de- 
eit 71 Ia sută din prevederile de 
plan stabilite pentru luna ianuarie. 
Pentru primele două decade din fe
bruarie. calculele nu erau întocmite. 
Iar „încununarea" acestui randament 
scăzut o reprezintă ncindeplinirca 
sarcinii planificate de creștere a pro
ductivității muncii cu 14 la sută. Con
structorul consideră că de vină e nu
mai programarea. în această perioa
dă. a unor lucrări cu valoare mică și 
productivitate scăzută. A omis însă 
să ne vorbească despre abaterile de la 
disciplină, reflectate de lipsa de su
praveghere a punctelor de lucru și 
utilizarea cu randament nesatisfăcă
tor a mașinilor și utilajelor de con
strucții. Coeficientul de folosire a 
excavatoarelor și buldozerelor, de 
pildă, se ridică la numai 82 și, res
pectiv. 80 la sută.

Pe șantier erau aglomerații de uti
laje ce nu se puteau mișca unele din 
cauza altora. în ijmn ce în apropiere 
am văzut mașini părăsite sau de
fecte. Ion Cismaru este un muncitor 
inimos. Ar lucra, dar ii lipsește pie
trișul. Ne-a întrebat : „In drum spre 
șantier, n-ați văzut un camion cu 
pietriș 7". O macara... purta aer.

unei basculante i se rupsese roata, 
un trailer stătea abandonat.

Față de această situație. CARE 
ESTE RĂSPUNSUL CONDUCERII 
GRUPULUI DE ȘANTIERE. AL 
TRUSTULUI PLOIEȘTEAN. AL OR
GANIZAȚIEI DE PARTID ?

Cristian ANTONESCU
Foto : Mihai ANDREESCU

Tractoristul: ,,N-ați văzut 
un camion cu pietriș ?“

Macaraua... poartă aer

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ATLETISM:

„Cupa de cristal" (ediția a X-a) 
sîmbătă și duminică în Capitală

DECLARAȚII ALE UNOR PERSONALITĂȚI SEN EGALEZE

„ Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu va marca un moment 
de însemnătate istorică în dezvoltarea relațiilor României 

cu Senegalul, în general cu țările Africii"
Vizita președintelui Nicolae 

Ceaușescu în Senegal este salutată 
cu deosebită satisfacție de persona
lități politice de frunte din această 
tinără republică africană.

LAMINE BA. secretar permanent 
al Partidului Socialist Senegaîez. a 
tinut să releve : „Vizita președin
telui Nicolae Ceaușescu. personali
tate politică eminentă, are o mare 
importantă pentru consolidarea ra
porturilor excelente dintre România 
și Senegal, dintre popoarele noastre, 
dintre Partidul Socialist Senegaîez și 
Partidul Comunist Român. Am fost 
în frumoasa Românie, unde am a- 
vut marea onoare de a fi primit de 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Nicolae 
Ceaușescu. care mi-a lăsat impresia 
unui mare om de stat, un om politic 
de însemnătate internațională, un 
luptător dirz pentru cauza si feri
cirea popoarelor.

Spre deplina noastră satisfacție, re
lațiile de prietenie, solidaritate și 
colaborare dintre P.S.S. și P.C.R. cu
nosc o evoluție mereu ascendentă. 
Reprezentanții partidului nostru s-au 
întîlnit în multe rinduri cu repre
zentanții Partidului Comunist Român, 
hotărind să adincească și să extindă 
în continuare aceste legături. în in
teresul celor două popoare, al tu- 
turor forțelor antiimperialiste. al cau
zei păcii si înțelegerii internaționale.

Personal, am fost impresionat de 
hărnicia poporului român, de ospi
talitatea lui. de dorința sa de a munci 
mai mult și mai bine pentru ca 
România să fie tot mai prosperă.

Pentru noi, senegalezii. experiența 
românească in valorificarea complexă 

a bogățiilor naturale ne este de mare 
folos. Cooperarea cu România in a- 
ceastă direcție ar putea să fie foar
te fructuoasă pentru înfăptuirea cu 
succes a planurilor noastre de dez
voltare economică și socială".

„Republica Senegal — a afirmat 
ASSANE SECK. ministrul de externe 
senegaîez — acordă cea mai mare im
portantă vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în tara noastră, ca și in 
celelalte țări de pe continentul afri
can. Cu satisfacție putem constata că 
cele două țări au aceeași năzuință 
și dorință de a apăra și consolida su
veranitatea si independenta naționa
lă. De multi ani. România duce o 
astfel de politică consecventă, atit pe 
plan intern, cit și internațional, in 
conformitate cu voința si aspirațiile 
poporului român. Aceeași politică 
ducem și noi. senegalezii. începind 
cu anii independentei tării, adică o 
politică de afirmare a personalității 
poporului senegaîez. Această politi
că de afirmare a personalității po
poarelor noastre are o importantă 
deosebită pe plan internațional.

Pe planul politicii internaționale, 
țările noastre colaborează cu succes 
în probleme de mare importanță in
ternațională. cum ar fi făurirea unei 
noi ordini politice și economice in
ternaționale. decolonizarea si elibe
rarea întregii Africi. dreptul mării 
etc. Oriunde s-au întîlnit delegațiile 
țărilor noastre. în diverse organisme 
internaționale, ele au colaborat fruc
tuos.

Primim cu deosebită căldură pe 
șeful statului român, pe distinsa 
doamnă Ceaușescu. Președintele 
Nicolae Ceaușescu este cu adevărat 

o personalitate cunoscută în viața 
internațională, prin politica externă 
pe care o duce România, prin ini
țiativele tării dumneavoastră in di
recția întăririi • păcii și securității 
internaționale. Aș dori să mai sub
liniez că președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Leopold 
Sedar Senghor sint foarte buni prie
teni. sint amîndoi oameni de cultură, 
care acordă cea mai mare atenție 
omului, prosperității acestuia, civi
lizației".

LOUIS ALEXANDRENNE, minis
trul dezvoltării industriale, s relevat 
că întilnirile conducătorilor celor 
două țări au trasat un cadru larg de 
cooperare economică și tehnlco-știin- 
țifică. ..Este vorba, in primul rind. 
de participarea României la cercetă
rile geologice și miniere din Sene
gal. îndeosebi în ce privește cuprul, 
fosfați! și zăcămintele de minereu de 
fier din estul tării noastre. De ase-

Revista
Presa, posturile de radio și cele de 

televiziune senegaleze înfățișează. în 
ample articole și comentării, semni
ficația profundă a vizitei în Senegal 
a președintelui României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. petjtru 
mersul ascendent al relațiilor dintre 
cele două țări.

Astfel, cotidianul ..LE . SOLEIL" 
care apare la Dakar, publică — în
soțit de fotografiile președinților 
României și Senegalului — un ar
ticol in care se subliniază că vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu este 
„prima pe care o întreprinde in Se

mene». in domeniul cooperării indus
triale în producție am purtat discu
ții in vederea participării României 
la realizarea marelui complex petro
chimic de la Cayar.

România este o țară cu care noi 
avem foarte multe afinități, inclusiv 
pe plan ideologic. Socialismul româ
nesc. care corespunde intru totul spe
cificului național românesc, cores
punde. în același timp, umanismului 
senegaîez. Socialismul românesc ne 
permite astfel să putem dezvolta 
cooperarea noastră pe baze durabile 
și solide.

Iată pentru ce așteptăm pe 
președintele Nicolae Ceaușescu. pe 
distinsa doamnă Elena Ceaușescu cu 
o mare bucurie, cu multă plăcere. Va 
fi un moment de cea mai mare im
portantă în istoria relațiilor României 
cu Senegalul, în general, cu țările 
africane".

presei
negai un sef de stat din Europa de 
est".

Pe de altă parte, ziarul citat scoate 
în evidență importanța deosebită a 
convorbirilor desfășurate ia București 
intre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Leopold Sâdar Senghor. subliniind 
că acest dialog fructuos nu a fost 
niciodată întrerupt. In context. în ar
ticol se apreciază că întrevederea 
deosebit de călduroasă din capitala 
României' din august 1976 dintre cei 
doi președinți reprezintă și o „intil- 
nire a două concepții convergente, 
privind omul si dezvoltarea sa multi
laterală". Cotidianul relevă prietenia 

și admirații reciprocă dintre cei doi 
șefi de stat.

„Senegalul — scrie, in continuare, 
..Le Soleil" — are multe puncte co
mune cu România, cele două tari in- 
spirlndu-se din ideile socialismului 
Științific, adaptindu-le la condițiile 
lor concrete".

POSTURILE DE RADIO SENEGA
LEZE au transmis programe speciale 
consacrate tării noastre, înfăptuirilor 
sale pe calea construcției societății 
socialiste multilateral dezvoltate, po
liticii sale de prietenie și solidaritate 
cu toate popoarele lumii dornice de 
libertate și progres.

După sosirea înalților oaspeți, pos
turile de radio și televiziune și-au 
continuat emisiunile lor consacrate 
României, evidențiind în relatări și 
comentarii bucuria, entuziasmul cu 
care locuitorii capitalei senegaleze ău 
primit pe inalții soli ai poporului 
român.

..Senegalul si România, arată, între 
altele, comentatorul POSTULUI DE 
RADIO DAKAR, sint hotărite să ex
tindă contactele pe multiple planuri, 
aceasta fiind singura cale, pentru o 
mai bună, cunoaștere a intereselor st 
a personalității fiecăruia dintre po
poarele noastre. Primirea călduroasă 
făcută solilor poporului român este o 
confirmare a dorinței poporului nos
tru de a consolida raporturile româ- 
no-senegaleze. intr-un moment in 
care se impune cu ’Ot mai multă in
tensitate ca țările prietene in curs 
de dezvoltare să-si siringi rindurile 
Si să-si întărească legăturile in lupta 
împotriva imperialismului, pentru in
staurarea. unei lumi mai bune si mai 
drepte", subliniază postul de radio 
citat

Sala „23 August" din Capitală va 
găzdui sîmbătă și duminică ediția a 
X-a, jubiliară, a competiției inter
naționale de atletism pe teren aco
perit ..Cupa de cristal". La acest im
portant concurs și-au anunțat parti-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ȘAH — între 5 și 21 martie se va 

desfășura la București tradiționalul 
turneu internațional de șah al Româ
niei, întrecere la care și-au anunțat 
participarea o serie de reputați șa
hiști, printre care marii maeștri Kuz
min (U.R.S.S.) și Pidevski (Bulga
ria). maeștrii internaționali Adamski 
(Polonia), Espig (R.D. Germană). Pe- 
tran (Ungaria). Lechtinski (Ceho
slovacia), maeștrii Wirtensohn (El
veția) și Vilela (Cuba). Țara noastră 
va fi reprezentată la această compe
tiție de șapte șahiști.

HOCHEI. — In cea de-a doua zi a 
turneului internațional de hochei pe 
gheață de Ia Budapesta, selecționata 
României a invins cu scorul de 4—3 
(0—1. 3—1, 1—1) formația Iugo
slaviei.

TENIS. — La Sofia s-a Încheiat 
turneul internațional de tenis pentru 
tineret organizat de revista „Start", 
în proba de simplu băieți : Lacek

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 februarie. In țară : Vremea va 
fi in general caldă, deși temperatura 
aerului va scădea ușor, la începutul in
tervalului. ceru) va ti variabil. mai 
mult noros în Jumătatea de nord a tă
rii, unde loca! va ploua în celelalte 
regiuni, ploile vor fi izolate. Vlnt mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 2 și 8 grade, iar cele 
maxime între 6 ?! 14 grade. Ceață lo
cală In București : Vreme tn general 
ealdă, cu cerul temporar noros. favo

ciparea sportivi ți sportive din mai 
multe țări, printre care Grecia, Ita
lia. Iugoslavia, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S.

în ambele zile de concurs, între» 
cerile vor începe la ora 16,30.

(Cehoslovacia)-Florin Niță (România) 
6—4. 6—2 ; iar la dublu băieți : Dis- 
kov, Stamatov (Bulgaria)-Nită (Româ
nia), Kalavelonis (Grecia) 3—6. 6—4, 
6-4.

• In primul tur al turneului in
ternațional teminin de tenis de la 
Detroit, jucătoarea româncă Virginia 
Ruzici a invins-o cu 1—6, 6—4, 6—4 
pe americana Janet Newburry.

ATLETISM. Participind ca înv!» 
tată la campionatele pe teren acope
rit ale Ungariei, atleta româncă Na
talia Andrei Mărășescu s-a situat pe 
primul loc in proba de 1 500 m plat 
cu timpul de 4’10”2/10. nou record al 
României și a doua performantă 
mondială a sezonului. Vechiul record 
național era de 4’14”6/10.

SCHI. — Proba masculină de sla
lom uriaș desfășurată. în cadrul „Cu
pei Europei" pe pirtia de la Szczyrl» 
(Polonia) a fost cîștigată de austria
cul Leonhard Stock.

rabil ploii de scurtă durată, vtnt slab 
p!nă la moderat. Temperatura ușor 
variabilă.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 23 FEBRUARIE 1977

EXTRAGEREA I : 9 26 45 16 28 10.
EXTRAGEREA a Il-a : 23 12 34 

29 37.
FOND GENERAL DE CÎSTIGURIt 

1 116 063 lei din care 225194 iei 
report
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După refuzul cererii de legalizare „Se impune traducerea deplină in viață 
a principiilor convenite la Helsinki" problemele care confruntă

Date, fapte, realități despre:

• •

MADRID. — Ministerul spaniol al 
Afacerilor Interne a comunicat ofi
cial Partidului Comunist din Spania 
că nu a dat curs cererii de legalizare 
depuse de P.C.S. la 11 februarie. Po
trivit decretului guvernamental adop
tat la 8 februarie, asupra cererii de 
legalizare prezentate de P.C. din Spa-r 
nia urmează să se pronunțe acum. în 
termen de 30 de zile. Tribunalul Su
prem.

într-un comunicat al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Spania, dat publicității marți seara, 
ee subliniază că respingerea de către 
Ministerul de Interne a cererii de le-

a P.C.S. „demonstrează cu 
ezitările cu care face față 
dezvoltării politice a țării", 
că măsura este „părti- 

dîscriminatorie și nejustă", 
subliniază
opoziției 

trebuie să 
electoral deschis în Spania, 
se manifestă dorința ca 

proces să fie cu adevărat de-

-galizare 
claritate 
guvernul 
Relevînd 
nitoare, 
P.C.S.
zenței 
care 
cesul 
dacă 
acest 
mocratic". P.C. din Spania își expri
mă din nou ..intenția fermă de a con
tinua să-și desfășoare deschis activi
tățile necesare recunoașterii în Spa
nia a libertăților democratice".

necesitatea „pre- 
în organismele 
arbitreze pro-

O decizie în contradicție cu cerințelew •
dezvoltării procesului democratic

noastră aOpinia publică din tara ____
luat cunoștință cu profund regret 
de faptul că cererea de legalizare 
a Partidului Comunist din Spania 
nu a primit aprobarea cuvenită din 
partea 
fiind 
prem, 
nunțe ..... ... _______ __
de zile. Pentru toți cei care au ur
mărit cu satisfacție evoluțiile pozi
tive care au avut loc în ultima 
vreme in Spania, decizia de mai 
sus a guvernului spaniol apare cu 
totul nefondată din punct de ve
dere juridic si în vădită contradic
ție cu unii pași pozitivi si cu în
treg procesul de democratizare a 
vieții politice din această țară.

După cum este știut, de-a lun
gul întregii sale existențe. P.C. din 
Spania s-a identificat cu aspirațiile 
și interesele fundamentale ale po
porului spaniol, afirmindu-se ca o 
forță politică, națională si democra
tică de bază a societății. Partidul 
Comunist din Spania s-a situat 
consecvent in primele rinduri ale 
luptei forțelor democratice pentru 
curmarea stărilor de lucruri ana
cronice lăsate de vechiul regim, 
pentru înfăptuirea unor profunde 
prefaceri înnoitoare în viața poli- 
tico-socială a Spaniei, sprijinind 
orice acțiune întreprinsă de guvern 
în vederea deschiderii unui curs 
spre legalitate si democrație.

In acest sens, se cuvine .subliniat 
rolul pozitiv pe care l-au avut po
ziția si sprijinul acordat de P.C. 
din Spania, de conducerea sa. în 
vederea dejucării recentelor încer
cări ale forțelor extremiste de 
dreapta, care, prin atentate și acte 
de teroare, urmăreau să creeze în

Ministerului de Interne, 
deferită Tribunalului Su- 
care urmează să se pro- 

asupra ei in următoarele 30

tară un climat de tensiune si insta
bilitate in • scopul compromiterii 
cursului spre democrație. Progra
mul politic prezentat de Partidul 
Comunist care dd răspunsuri 
constructive celor mai importante 
probleme actuale ale țării, efor
turile sale perseverente în ve
derea unirii tuturor forțelor de
mocratice. întreaga sa 
te corespunzind pe 
tereselor vitale 
spaniol, — toate 
laritatea si influența, cresclndă de 
care se bucură în rîndurile clasei 
muncitoare, ale maselor largi ale 
poporului spaniol. în lumina aces
tor fapte devine s< mai inexplica
bil aplicarea față de P.C.S. a unui 
reaim discriminatoriu în raport cu 
alte formații politice democratice, 
întreaga experiență internațiojiglă 
Si chiar propria experiență a vieții 
politice spaniole atestă că nu. este 
de conceput o autentică democrati
zare fără ca Partidul Comunist să 
dobindească posibilitatea de 
desfășura in mod pe deplin 
activitatea sa pusă în slujba, 
reselor majore ale poporului 
niol, ale păcii și colaborării inter
naționale.

Exprimindu-si regretul profund 
că legalizarea Partidului Comunist 
din Spania nu a fost 
la început, opinia 
România își manifestă 
că forurile de justiție 
încredințat această problemă vor 
asigura, o soluționare judicioasă, in 
concordanță cu principiile justiției, 
cu cerințele adincirii procesului de 
democratizare, cu voința si aspira
țiile poporului spaniol.

activîta- 
deplin in

ele poporului 
explică popu-

a-si 
liber 
inte- 
spa-

acordată de 
publică din 
convingerea 
cărora s-a

★ *
Politia spaniolă ă descoperit marți, 

într-un apartament din’ Madrid, o a- 
devărată fabrică clandestină de arme 
— s-a anunțat în_capitala Spaniei. 
Mariano 
al unei 
dreapta, 
alți zece 
cezi. Covisa este suspectat de a fi 
participat la asasinarea, la 24 ianua
rie, a cinci avocati comuniști. în ca
drul unei importante operațiuni poli
țienești în provincia Murcia au fost 
arestate marți 11 persoane, poliția 
descoperind, de asemenea, în mai 
multe apartamente, o mare cantitate 
de arme și substanțe explozive.

Sanchez Covisa, conducător 
organizații extremiste de 

a fost arestat impreună cu 
neofasciști italieni și fran-

eeăra presei o serie de măsuri eco
nomice. ca și un program 
tiune destinat să stabilească 
unui „nou sistem economic" 
mătorii doi-trei ani.

de ac- 
bazele 
în ur-

Ministrul spaniol de finanțe, Eduar
do Carriles, a prezentat marți

La Burgoș, Leon, ca și în 
provincii spaniole au' 
demonstrații țărănești 
împotriva politicii agricole promo
vate de autorități, 
monstranții au 
voarea dreptului 
cate proprii, care 
sele. într-o serie 
mente ale gărzii civile au intervenit, 
încercind să-i împrăștie pe demon
stranți. Cîteva persoane au fost ră
nite.

cîteva 
avut loc 

de protest

Totodată, de- 
manifestat in fa
de a-și crea sindi- 
să le apere intere- 
de cazuri, detașa-

Declarațiile lui Gheorghios Mavros, președintele Partidului 
Uniunea Centrului Democratic din Grecia

ATENA. — Gheorghios Mavros, pre
ședintele Partidului Uniunea Cen
trului Democratic din Grecia, refe- 
rindu-se — într-un interviu acor
dat săptămînalului polonez „Poli
tyka" — la perspectivele apropiatei 
reuniuni de la Belgrad a Conferin
ței pentru securitate și cooperare in 
Europa, a declarat : „Se impune cu 
necesitate și urgență traducerea 
deplină în viață a principiilor 
asupra cărora s-a căzut de a- 
cord la Helsinki — a declarat el. 
Trebuie să căutăm cu toții modali
tăți și mijloace de îndeplinire a ho- 
tăririlor de la Helsinki, întrucit ele 
reprezintă singura șansă de supra-

viețuire a omenirii. Trebuie să nu 
precupețim nici un efort pentru a 
realiza acest lucru".

Mavros a apreciat, tn continuare, 
că „dezarmarea. însoțită de un con
trol internațional eficient, repre
zintă condiția necesară a păcii. 
Cursa înarmărilor cu arme conven
ționale și nucleare continuă — a 
arătat el. Trebuie să o oprim, altfel 
lumea va pieri. în interesul omeni
rii, trebuie să organizăm o acțiune 
mondială pentru pace și colaborare 
nu numai la nivel guvernamental, 
dar și cu participarea tuturor po
poarelor".

agențiile de presă
Sesiunea Comisiei mixte 

de cooperare economică ro- 
mâno-liberiană. La Monrovia 
au loc lucrările celei de-a doua se
siuni a Comisiei mixte de cooperare 
economică româno—liberiană care a- 
nalizează modul de îndeplinire a în
țelegerilor și hotărîrilor la nivel înalt 
privind conlucrarea dintre cele două 
țări. Delegația română este condusă 
de 
lui 
iar 
T.

vizita lui Clifford pentru relațiile 
dintre cele două țări. Următoarea e- 
tapă a turneului de. informare a lui 
Clark Clifford este Cipru.

omenirea
WASHINGTON 23_ (Agerpreș). 

Primul 
Elliott 
Statele 
discurs 
can. Abordînd unele dintre proble
mele grave cu care este confruntată 
tn prezent omenirea, premierul ca
nadian a avertizat împotriva perico
lului pe care îl reprezintă pasivita
tea și atitudinea rigidă față de să
răcia și foametea din unele țări ale 
lumii, fată de degradarea mediului 
înconjurător și fată de proliferarea 
armelor nucleare. în sfîrșit. Pierre 
Elliott Trudeau a deplîns lipsa de 
progrese pe calea instituirii unei noi 
ordini economice mondiale.

ministru 
Trudeau.
Unite, a 
in fata

al Canadei. Pierre 
aflat in vizită tn 

rostit, marți, un 
Congresului ameri-

transmit

loan Bogdan, adjunct al minisțru- 
minelor, petrolului și geologiei, 
delegația liberiană — de James 
Phillips jr.. ministrul finanțelor.

0 expoziție de produse 
chimice și petrochimice 
au deschis la Singapore întreprin
derile de' comerț exterior „Ctiimim- 
portexport". „Danubiana" si .,Petrol
export" din București.

La încheierea vizitei în 
Turcia Clark Clifford, trimisul 
special al președintelui american, a 
declarat că discuțiile purtate cu ofi
cialitățile de la Ankara vor contri
bui la reinviorarea relațiilor dintre 
Turcia și S.U.A. La rîndul său. mi
nistrul de externe turc. Ihsan Sabri 
Caglayangil, a apreciat ca pozitivă

PROBLEME UMANITARE ACUTE 
în lumea capitalului a

OLANDA

Cea mai amplă mișcare grevistă din întreaga

perioadă postbelică

Comunicat zambiano-iu- 
0CSlaV comun'catul cu privire 
la vizita efectuată în Zambia de Mi- 
loș Minici. vicepreședinte al Consi
liului Executiv Federal, secretar fe
deral pentru afacerile externe al 
R.S.F.I.. se arată, printre altele, că 
cele două părți s-au pronunțat pen
tru sprijinirea luptei de eliberare a 
popoarelor Zimbabwe și namibian. 
Ele s-au declarat, totodată, pentru 
realizarea unei păci drepte și trai
nice în Orientul Mijlociu, relevind, 
în același timp, necesitatea consoli
dării unității și solidarității țărilor 
nealiniate.

fi IV-a Conferința minis
terială a Comisiei Economi
ce a O.N.U. pentru Africa 
(C.E.A.l. va avea loc în perioada 24 
februarie—3 martie a.c.. la Kinshasa. 
Pe ordinea de zi a reuniunii a fost 
inclusă problema dezvoltării și diver
sificării cooperării interafricane. pre
cum și a relațiilor de colaborare in
tre țările Africii si celelalte state in 
curs de dezvoltare.

Echipajul stației „Saliut-5“ se pregătește 
pentru reîntoarcerea pe Pămînt

Plenara C.C. al P.C. Fran
cez a avut l°c Pari®- Au fost 
discutate probleme legate de pregă
tirea alegerilor municipale care ur
mează să aibă loc in Franța. Rapor
tul la plenară a fost prezentat de 
Mireille Bertrand, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.F.

Comisiei O.N.U. pentru 
drepturile omului de la Ge- 
neva i-a fost prezentat 
privind tratamentul care se aplică în 
Chile persoanelor arestate sau deți
nute din considerente politice. în do
cument se arată că autoritățile chi
liene nu au luat în considerare o re
zoluție a O.N.U. adoptată anul trecut, 
in care sînt. condamnate ca „practică 
instituționalizată" metodele represive, 
inumane ale regimului chilian.

un raport

De peste două săptămîni. Olanda 
este scena unor ample acțiuni 
greviste, considerate a fi cele mai 
puternice din întreaga perioadă 
postbelică. Acțiunile revendicative 
ale oamenilor muncii olandezi au 
culminat luni cu greva a peste 6 000 
de docheri si de muncitori de pe 
remorchere din portul Rotterdam, 
fapt care a dus la blocarea a 85 la 
sută din activitatea celui mai mare 
port din lume. Concomitent, conti
nuă grevele muncitorilor din ramu
ra metalurgiei, precum si a salaria- 
ților din transporturi ; sînt afecta
te, de asemenea, zeci de alte între
prinderi din diverse sectoare de ac
tivitate. șantiere de construcții etc.

Revendicările muncitorilor gre
viști privind îmbunătățirea condiții
lor de viață si muncă au fost spri
jinite de zeci de mii de demon
stranți. care au străbătut străzile 
centrale ale orașelor Rotterdam si 
Utrecht.

Pe lingă condiții de viată și mun
că mai bune, greviștii si demon
stranții revendică includerea în 
noile contracte colective de muncă 
a unor prevederi care să permită 
compensarea efectelor inflației, par
ticiparea reprezentanților oamenilor 
muncii la conducerea întreprinderi
lor, alocarea unei părți din benefi-

ciile realizate tn industrie pentru 
crearea de noi locuri de muncă.

între sindicatele olandeze si pa
troni au început negocieri care, după 
cum transmite agenția France 
Presse, se află tn impas.

De la izbucnirea grevei, la 7 fe
bruarie, si pînă tn prezent s-au 
pierdut peste 150 000 zile muncă, au 
anunțat reprezentanții sindicatelor 
olandeze.

în perspectivă, noi con
cedieri. industria metalurgică 
franceză s-a creat o situație deo
sebit de dificilă. Proprietarii între
prinderilor intenționează să reducă 
cu 20 000 numărul locurilor de mun
că pînă in anul 1980. Astfel, ad
ministrația concernului ..Usinor" a 
anunțat concedierea a 7 000 de mun
citori. iar grupul industrial „Sacilor- 
Sollac" — a 9 000. în ultimii zece 
ani, numărul locurilor de muncă din 
această ramură a scăzut cu 36 000.

Firma vest-germană „Siemens" a 
hotărit punerea în șomaj parțial, 
pînă la 15 aprilie, a aproximativ 
jumătate din cei 9 000 de salariati 
de la uzinele sale din Erlangen și 
Kemmnatz. Măsura a fost determi
nată de lipsa de comenzi.

Avionul supersonic de 
pasageri „TU-144" 8 efectuat 
cu succes primul zbor pe ruta Mos
cova—Habarovsk. parcurgînd distan
ța de 6 300 
două orașe.
— relatează 
dezvoltăo ... .. .........
km/oră, puterea motoarelor sale fiind 
de aproape jumătate milion CP.

km, care desparte cele 
in 3 ore și 26 de minute 
agenția T.A.S.S. „TU-144" 
.Viteză, de pînă. la 2 300

Cosmonauții Viktor 
Gorbatko si luri Glaz
kov au îndeplinit in
tegral programul de 
cercetări științifice si 
tehnice la bordul sta
ției științifice orbitale 
„Saliut-5" — relatează 
agenția T.A.S.S.

Echipajul a început 
miercuri operațiunea 
de trecere a stației in

regim de zbor automat 
și pregătirea navei 
transportoare pentru 
desprinderea de ..Sa
liut-5" in vederea ate
rizării. tn nava trans
portoare sînt trecute 
toate materialele ex
periențelor efectuate. 
Potrivit rapoartelor 
membrilor echipajului

si Informațiilor tele- 
metrice. starea sănătă
ții lui Viktor Gorbatko 
Si luri Glazkov este 
bună. Aparatele de 
bord ale navei trans
portoare si stației „Sa- 
liut-5" funcționează 
normal. Echipajul se 
pregătește pentru re
întoarcerea pe Pămînt.

Iarnă aspră pe Marte
în emisfera nordică 

a planetei Marte a in- 
ceput iarna, existind 
toate premisele ca ea 
să fie deosebit de as
pră — au anunțat oa
menii de știință ame
ricani. care lucrează în 
cadrul programului 
„Viking". Aparatele 
stației „Viking-2" pla-

sate pe Marte au înre
gistrat temperaturi de 
minus 106 grade Cel
sius și vinturi polare a 
căror viteză depășește 
80 km pe oră. într-o 
comunicare prezentată 
la o reuniune științifi
că, expertul J. A. Ryan 
a arătat că este de aș
teptat ca peste două

luni „Viking-2" si fie 
acoperit de un strat 
de „zăpadă" — prove
nită din aaz de bioxid 
de carbon, exprimin- 
du-si speranța ca a- 
paratele stafiei „Vi- 
king-2" să facă fată 
iernii vitrege ce se a- 
nunță.

în perspectiva reuniunii de la Belgrad

Muncitori greviști demonstrînd pe străzile Rotterdamulul

Seceta abătută asupra 
coastei vestice a S.U.A.con- 
tinuă să se agraveze — ploile căzute 
recent fiind prea sărăcăcioase pentru 
a aduce o ameliorare a situației — 
ceea ce a determinat hotărîrea gu
vernatorilor'statelor afectate de a se 
reuni pentru a conveni asupra unor 
măsuri de urgență. în California, sta
tul cel mai afectat, a fost redusă la , 
60 la sută cantitatea de apă a iriga
țiilor pentru majoritatea fermelor din 
regiune. O consecință dramatică a 
însemnatelor pierderi ce se anunță in 
agricultură va fi concedierea, cum se 
estimează, a aproape 48 000 de lu
crători agricoli.

BilailtUl dat publicității de că
tre agenția de presă mozambicană 
precizează că inundațiile care s-au 
produs săptămîna trecută în. sudul 
Mozambicului au provocat moartea a 
cei puțin trei sute de persoane. Peste 
30 000 de persoane au rămas fără 
adăpost.

114 persoane și-au pier
dut Viața în actuala ediție 
a carnavalului de la Rio de Janeiro. 
De asemenea. 11 578 persoane au fost 
spitalizate ca urmare a rănilor pro
vocate de felurite incidente sau acte 
de agresiune.

ORIENTUL MIJLOCIU
„Nu trebuie precupețite eforturile pentru reconvocarea 

Conferinței de la Geneva" — declară președintele 
Anwar

CAIRO. — într-o conferință de 
presă organizată la încheierea con
vorbirilor avute cu ministrul de ex
terne al Franței, Louis de Guirin
gaud, președintele Egiptului, Anwar 
El Sadat, a arătat că nu trebuie pre
cupețite eforturile pentru reconvoca
rea Conferinței de la Geneva pentru 
pace în Orientul Mijlociu — infor
mează agenția M.E.N. Subliniind im
portanța soluționării situației din 
această zonă, președintele egiptean 
a arătat că „există legături organi-

cerințe primordiale ale realizării securității europene

DEZVOLTAREA LARGĂ, NEÎNGRĂDITĂ A COOPERĂRII ECONOMICE

El Sadat
ce Intre pacea din Orientul Mijlo
ciu și instaurarea unei atmosfere de 
securitate și prosperitate in Europa 
și in intreaga lume". Totodată, pre
ședintele Sadat a menționat ca esen
țială pentru reglementarea situației 
din regiune soluționarea problemei 
palestinene.

La rîndul său, ministrul de externa 
francez, Louis de Guiringaud, a re
afirmat poziția Franței potrivit că
reia pentru o soluționare echitabilă 
și durabilă a situației din Orientul 
Mijlociu sînt necesare „evacuarea 
trupelor lsraeliene din toate terito- 

- riile ocupate în 1967, recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinean, Inclusiv a dreptului său 
de a avea o patrie, precum și recu
noașterea dreptului tuturor statelor 
din zonă, inclusiv Israelul, de a e- 
xista in cadrul undr frontiere sigu
re și garantate". De asemenea, el a 
opinat că în prezent există condiții 
mai favorabile ca in trecut pentru 
angajarea unor negocieri globale. în 
vederea realizării unui acord de paca 
în Orientul Mijlociu.

Reuniunea de la Belgrad a repre
zentanților țărilor participante la 
Conferința general-europeană este 
menită ca, pornind de la ceea ce s-a 
realizat pînă acum, să stabilească noi 
măsuri concrete și eficiente pentru 
transpunerea în viață a Actului final 
de la Helsinki. Promotoare activă a 
cauzei securității europene, România 
acordă o deosebită atenție înfăptuirii 
tuturor prevederilor inscrise în acest 
document. Țara noastră concepe Ac
tul’ final ca UN TOT UNITAR de 
măsuri și angajamente pe diferite 
planuri (politic, economic, cultural, 
militar) și consideră că numai ac- 
ționîndu-se ferm in toate aceste do
menii se poate înainta spre obiecti
vul fundamenta] al securității euro
pene — crearea climatului tn care 
fiecare națiune europeană să se poa
tă dezvolta liber, nestingherit, la 
adăpost de orice ingerințe și acte de 
forță, să poată 'coopera sțrîns în in
teresul propriei dezvoltări, al pros
perității șl civilizației in Europa șl 
în lume.

în acest tot unitar, inseparabil, coo
perarea economică constituie o com
ponentă esențială a securității. Aceste 
două elemente se condiționează re
ciproc, însăși titulatura reuniunii ge- 
neral-europene — Conferință pentru 
securitate și cooperare in Europa — 
îngemănîndu-le : dezvoltarea conlu
crării economice este de natură să 
contribuie implicit la întărirea încre
derii intre state și destinderii inter
naționale ; in același timp, consolida
rea climatului de destindere creează 
condiții favorabile pentru dezvoltarea 
relațiilor economice internaționale, a 
unor ample acțiuni de cooperare. Pe 
bună dreptate Actul final de la Hel
sinki consacră o atenție deosebită 
și un spațiu amplu căilor și modali
tăților practice de promovare a coo
perării, obiectivelor ei prioritare, ce
rințelor menite să asigure dezvoltarea 
necontenită a conlucrării intereuro- 
pene.

în această ordine de idei se cuvine 
relevat faptul că documentul de la 
Helsinki preconizează intensificarea 
schimburilor reciproce de mărfuri șl 
servicii, pe o bază cit mai largă, subli- 
niindu-se necesitatea Înlăturării ori
căror obstacole și îngrădiri, precum 
și necesitatea ca în relațiile econo
mice să se practice de către toate 

statele și față de toate statele clauza 
națiunii celei mai favorizate. Actul 
final cuprinde totodată un amplu 
program de măsuri privind dezvol
tarea unor forme moderne, su
perioare de cooperare, in stare să 
contribuie la creșterea economică și 
progresul rapid al statelor și, in pri
mul rind, al țărilor mai puțin dez
voltate din Europa.

Desigur, în răstimpul care s-a scurs 
de la încheierea conferinței, au fost 
înregistrate unele rezultate pozitive 
pe calea materializării celor' conve

• O problemă de importanță majoră care nu poate fi eludată
• Persistența obstacolelor și discriminărilor din calea comerțului și 
cooperării economice intereuropene contravine literei și spiritului 
Actului final de la Helsinki • Dezvoltarea relațiilor economice - 
o necesitate impusă de problemele umanitare reale • Pentru

înfăptuirea unor ample proiecte de interes general-european

nite la Helsinki. Astfel, în această 
perioadă între țările continentului, 
indiferent de orinduire socială, vo
lumul schimburilor de mărfuri a 
sporit, cooperarea in producție a 
primit un nou impuls.

La această evoluție pozitivă Româ
nia și-a adus o substanțială contribu
ție ; s-au extins relațiile economice 
ale României cu diferite state euro
pene-: au fost încheiate- numeroase 
acorduri, convenții, protocoale e- 
conomice, iar altele mai vechi 
au fost reînnoite și extinse ; au fost 
perfectate noi acțiuni de cooperare 
în forme diferite. Datele publicate 
recent cu privire la evoluția relații
lor economice exțerne în 1976 — spo
rirea volumului comerțului exterior 
cu 14,5 la sută față de 1975, încheie
rea a 38 de acorduri și alte în
țelegeri de colaborare și cooperare 
economică cu 24 de țări — ilustrează 
accentuarea participării României la 
schimbul mondial de valori mate
riale. lărgirea cooperării economice 
cu alte state. în primul rînd cu țări 
participante la conferință. Este știut 
că. concomitent cu dezvoltarea largă 

a colaborării și cooperării cu țările 
socialiste. România a încheiat impor
tante înțelegeri economice pe termen 
lung cu Franța, R. F. Germania, 
S.U.A. și. alte state occidentale parti
cipante la conferința general-euro
peană ; in context se înscrie realiza
rea unor societăți mixte cum ar fi 
„Oltcit" (cu Franța). „Reșita-Renk" 
(cu R.F.G.) ș.a. în același timp și ce
lelalte țări socialiste participante la 
conferință au înregistrat progrese pe 
calea extinderii cooperării economice 
cu statele occidentale.

Ca un Început de materializare pe 
plan regional a prevederilor Actului 
final, la Atena a avut loc, la începu
tul anului trecut, o reuniune a țărilor 
balcanice, care a pus in evidență in
teresul și dorința comună a acestor 
state de a extinde cooperarea multi
laterală dintre ele, pornind de la 
premisele de eficiență sporită pe 
care le oferă atit apropierea terito
rială, cit și unele preocupări simi
lare pe planul dezvoltării economice. 
Reflectind orientarea statornică a 
României pentru dezvoltarea unor 
relații de prietenie și bună vecinătate 
în Balcani, pentru extinderea cola
borării, țara noastră a prezentat la 
această reuniune o serie de inițiative 
și propuneri concrete : cooperarea 
economică și tehnico-științifică in 
prospectarea și punerea in valoare 
a unor zăcăminte din țările balca
nice, construirea în comun a unor 
obiective economice, crearea de so
cietăți mixte de producție și comer
cializare, cooperarea în domeniul 
transporturilor rutiere, feroviare și 
maritime, precum și in alte domenii 
economice de interes comun.

Apreciind în mod pozitiv ceea ce 
s-a înfăptuit după încheierea confe

rinței, trebuie spus totodată că, din 
păcate, s-a făcut mult prea puțin 
față de ce s-a prevăzut în documen
tul de la Helsinki. Nici pe departe 
comerțul și cooperarea n-au luat 
încă acel avînt pe care-1 reclamă 
cerințele și așteptările popoarelor 
europene. Faptul că relațiile de 
cooperare intereuropeană. comerțul 
Est-Vest. continuă să se lovească de 
obstacole și restricții constituie unul 
din factorii care fac ca destinderea 
să aibă încă un caracter fragil. Este,, 
de aceea, nu numai regretabilă, ci 

și dăunătoare tendința ce se mani
festă în unele cercuri occidentale de 
a se trece sub tăcere marile lacune 
existente in domeniul transpunerii 
in viață a înțelegerilor de la Hel
sinki intr-un domeniu de asemenea 
însemnătate majoră cum este coope
rarea economică. Și nu este intim- 
plător că tocmai cercurile care se 
situează pe poziții rigide în acest 
domeniu încearcă să distragă preocu
parea de la cerințele fundamen
tale, deplasind atenția asupra unor 
probleme nesemnificative.

Un factor care a contribuit Ia 
acest curs nefavorabil este, fără în
doială. menținerea în continuare a 
unui șir de restricții și discriminări 
ce frînează relațiile economice. îngră
desc schimburile și cooperarea .intre 
statele europene. Or. trebuie să fie 
limpede că menținerea unor aseme
nea obstacole artificiale in relațiile 
economice sînt nu numai incompati
bile cu spiritul și litera Actului final 
de la Helsinki, dar reprezintă, prac
tic, încălcări ale prevederilor acestui 
document. Este legitimă întrebarea 
pe care și-o pun toți cbi care, real
mente și autentic, sînt interesați in 
înfăptuirea securității europene : oare 

ce s-a întreprins pînă acum pentru 
eliminarea restricțiilor, ce bariere 
au fost efectiv înlăturate ?

Astăzi este mai evident ca orictnd 
că dezvoltarea largă a relațiilor de 
cooperare intereuropeană ar răspun
de intereselor reciproce și comune 
ale tuturor statelor continentului. 
In mod deosebit se cuvine relevat 
acest lucru în prezent, cînd țările 
vest-europene sînt confruntate cu 
grave probleme ale crizei economi
ce. cînd oamenii muncii, masele largi 
populare din aceste țări sint victime 
ale șomajului și inflației. In aceste 
condiții — avînd in vedere ‘dezvol
tarea în ritm susținut a economiei 
țărilor socialiste, cit și potențialul de 
care dispun statele capitaliste — 
dezvoltarea largă a schimburilor și 
cooperării constituie modalități prac
tice de soluționare in spirit cu ade
vărat umanitar a problemelor privind 
crearea de noi locuri de muncă, îm
bunătățirea condițiilor de viață ala 
unor largi categorii sociale — pro
bleme cu care sint atit de acut con
fruntate mase din cele mai largi ale 
oamenilor muncii din țările occiden
tale.

Tocmai de aceea, România con
sideră că reuniunii de la Bel
grad îi revine rolul de a acțio
na în continuare pentru înlătu
rarea tuturor barierelor și restric
țiilor din călea comerțului, pentru 
crearea condițiilor care să stimuleze 
fiecare stat participant în promova
rea largă a schimburilor sale cu 
celelalte state ale continentului.

O importantă cerință pentru dez
voltarea cooperării o constituie, fără 
îndoială, echilibrarea schimburilor 
economice, eliminarea deficitelor co
merciale. Aceasta este o problemă 
care nu se poate reduce la nivelul 
și nu este exclusiv de resortul dife
ritelor firme comerciale ; este neîn
doielnic că guvernele statelor pot 
face mult mai mult pentru crearea 
unor condiții care să permită echi
librarea schimburilor economice, eli
minarea deficitelor comerciale, și, pe 
această cale, să determine intensifi
carea și diversificarea pe mai depar
te a colaborării intereuropene.

O serie de dificultăți manifestate 
în viata economică europeană își au 
originea in persistența dezordinii 
monetare și a unor serioase pertur- 
bații în relațiile financiar-valutare. 
Este necesar ca țările continentului 

să acționeze mai ferm pentru reali
zarea unui nou sistem monetar, care 
să asigure un raport echitabil între 
monezile naționale.

Existența pe continentul nostru a 
unor grupări economice constituie o 
realitate istorică. de care nu se 
poate să nu se țină seama in dezvol
tarea cooperării intereuropene. în 
acest sens, sînt nu numai utile, ci și 
deosebit de necesare contactele și 
negocierile directe între organizațiile 
economice respective, paralel cu in
tensificarea continuă, fără nici un 
fel de restricții și discriminări, a re
lațiilor directe dintre diferite țări 
participante la acestea, cit și între 
fiecare țară participantă la o orga
nizație și organele de conducere ale 
altor organizații economice.

In prezent se impune mai mult 
ca oricind examinarea in spirit 
constructiv a proiectelor privind 
realizarea unor ample acțiuni de in
teres general-european, cum ar fi : 
cooperarea pe tărimul asigurării, fo
losirii și gospodăririi raționale a 
surselor de energie și alte materii 
prime, al producției industriale, al 
ameliorării mediului ambiant, al 
perfecționării mijloacelor de comu
nicație și telecomunicații. O însem
nătate deosebită ar avea organizarea 
unor consfătuiri economice, științifi
ce, tehnice, care să pună bazele con
crete ale unei largi cooperări în a- 
semenea direcții. Ținînd seama 
de toate acestea, România con
sideră că este necesar ca la re
uniunea de la Belgrad să se acțio
neze hotărit în vederea realizării 
unor înțelegeri în aceste domenii, in 
funcție de interesele diferitelor țări 
participante și ale progresului ge
neral pe continent.

Acționînd in asemenea direcții, re
uniunea de la Belgrad ar putea marca 
o contribuție importantă la stimula
rea amplificării relațiilor economice 
intereuropene. în interesul dezvol
tării fiecărui stat al continentului, 
al. Înfloririi. fiecărei națiuni, oferind, 
totodată, un model pentru un nou tip 
de conlucrare liberă, fructuoasă, in
tre toate popoarele. Aceasta va avea 
o însemnătate hotăritoare pentru 
destinderea pe continent. pentru 
dezvoltarea procesului de făurire a 
securității în Europa, pentru viitorul 
ei pașnic, și prosper, pentru pacea 
în lumea întreagă.

Gh. CERCELESCU 

în Camera Comunelor 
din Anglia

vot nefavorabil guvernului
LONDRA. — Guvernul laburist bri

tanic a fost înfrint în Camera Co
munelor (312 voturi împotrivă față 
de 283 pentru), in legătură cu o mo
țiune prin care se prevedea limitarea 
la 20 de zile a discuțiilor asupra con
ținutului proiectului de lege privind 
instituirea de parlamente separate în 
Scoția și Țara Galilor. Infrîngerea 
s-a datorat faptului că deputați al 
partidului de guvernămînt au încăl
cat consemnul Cabinetului, votînd îm
potrivă sau abținindu-se.

Infrîngerea nu pune în cauză •- 
xistența guvernului, dar riscă să în- 
tîrzie considerabil adoptarea proiec
tului de lege potrivit căruia ar urma 
să fie alese adunări parlamentare lo
cale la Edinburgh și Cardiff, cu comș 
petență limitată.

„Atmosferă încărcată“ 
după alegerile prezidențiala 

din Salvador
SAN SALVADOR. — în capitala 

Salvadorului, San Salvador, traficul 
a fost întrerupt pe unele străzi. în 
urma incidentelor provocate de adepți 
ai partidelor angajate in cursa prezi
dențială. Ambii candidați la alegerile 
desfășurate duminică — generalul 
Carlos Humberto Romero, din partea 
Partidului Concilierii Naționale, de 
guvernămînt, și, respectiv, colonelul 
Ernesto Claramount Rezeville, re- 
prezentind Uniunea națională de o- 
poziție — s-au declarat învingători, 
deși rezultatele finale vor putea fi 
cunoscute cel mai devreme vineri.

Potrivit cifrelor preliminare, furni
zate de postul de radio din San 
Salvador, după despuierea urnelor 
în 148 de circumscripții electorale 
(din totalul de 261), candidatul parti
dului de guvernămînt a obținut 
541 972 voturi, iar reprezentantul opo
ziției — 255 429 voturi.
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