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O îndatorire permanenta a tuturor 
colectivelor de munca 

PRiim femeii
II FUNCȚII Of CONDUCERE 
în raport cu marea sa contribuție 
la activitatea economică, socială

Ilustrare vie a raporturilor prietenești romăno-senegaleze, de conlucrare spre binele reciproc

și solidaritate in lupta pentru accelerarea progresului țărilor in curs de dezvoltare, pentru

democratizarea vieții internaționale, ieri a continuat, in aceeași ambianță sărbătorească

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
IN REPUBLICA SENEGAL

întilnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu,

secretar general al Partidului Comunist Român 
președintele Republicii Socialiste România, 

cu Leopold Sedar Senghor, 
secretar general al Partidului Socialist Senegalez, 

președintele Republicii Senegal
Joi dimineața, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu.'secretar general a.1 Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, s-a 
întîlnit. la Palatul Republicii din 
Dakar, cu Leopold Sedar Senghor, 
secretar general al Partidului Socia
list Senegalez. președintele Republi
cii Senegal.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au acordat, în timpul intil- 
nirii, o deosebită atenție examinării 
stadiului relațiilor bilaterale pe 
diverse planuri. Ei au constatat cu 
satisfacție că acordurile și înțelege
rile convenite cu prilejul întîlnirii 
de la București. în aprilie 1976. au 
creat o bază trainică extinderii și 
dezvoltării acestor relații, pe tărîm 
politic, economic, tehnico-știintifle și 
cultural etc. De ambele părți s-a ex
primat voința de a da nou impuls 
conlucrării bilaterale. promovării 
unei largi și fructuoase cooperări, 
valorificîndu-se mai bine posibilită
țile reale existente în domenii ale 
industriei și agriculturii. în dezvol
tarea schimburilor comerciale reci
proc avantajoase. în raporturile știin
țifice și culturale.

S-a apreciat că extinderea legătu
rilor de prietenie și conlucrare activă 
dintre România și Senegal este de 
natură să servească progresului eco
nomic și social al ambelor țări și po
poare, corespunzător cu interesele 
lor fundamentale, cu interesele păcii 
și cooperării internaționale.

în acest context, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Leopold Sedar Senghor 
au dat o înaltă apreciere conlucrării 
de pină acum dintre cele două sta
te pe arena vieții internaționale, la 
reuniunile țărilor în curs de dezvol
tare. țărilor nealiniate. în Organiza
ția Națiunilor Unite și alte organis
me internaționale, in favoarea instau-

rării unei noi ordini politice și eco
nomice mondiale, mai juste și mai 
echitabile. S-a constatat cu satisfac
ție că in lume au continuat să aibă 
loc schimbări profunde, in sensul a- 
firmării tot mai puternice a voinței 
popoarelor de a fi stăpîne pe soarta 
lor. pe resursele și bogățiile lor. de 
a-și făuri, in deplină libertate, fără 
nici un amestec din afară, viitorul pe 
care și-1 doresc.

Trecînd în revistă principalele pro
bleme cu care este confruntată astăzi 
omenirea, președinții României și 
Senegalului au relevat rezultatele ob
ținute în procesul .destinderii inter
naționale. apreciind. în acest cadr.u. 
că edificarea unui sistem real de 
securitate pe continentul european, 
aplicarea prevederilor Actului final 
semnat la Helsinki ar constitui un 
factor de bază pentru pacea și înțe
legerea internațională. Cei doi pre
ședinți au reafirmat necesitatea im
perioasă a dezarmării generale. in 
primul rind a dezarmării nucleare, 
eliberindu-se pe această cale impor
tante resurse pentru dezvoltarea ță
rilor mai puțin avansate.

Președinții Nicolae Ceaușescu si 
Leopold Sedar Senghor au subliniat 
rolul pe care îl au țările africane in 
lupta pentru instaurarea păcii, secu
rității și justiției în lume, au reafir
mat hotărirea țărilor lor de a acorda 
tot sprijinul politic, material si mo
ral mișcărilor de eliberare națională, 
s-au pronunțat pentru eradicarea to
tală și definitivă a ultimelor vesti
gii ale colonialismului, ale politicii de 
discriminare rasială și apartheid.

întilnirea a scos în evidentă puncte 
de vedere comune sau apropiate în 
toate problemele abordate și s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie și cordialitate, ce caracteri
zează raporturile dintre popoarele, 
partidele și țările noastre.

Dejun in

și politică a țării
„Femeia trebuie să-și găsească locul, 

așa cum il are în producție, in toate func
țiile 
tea,

de conducere, în raport cu capacita 
cu posibilitățile sale reale".

NICOLAE CEAUȘESCU

începerea convorbirilor

In efortul 
tuirea hotăririlor 
XI-lea al partidului, un loc impor
tant îl ocupă transpunerea în viată a 
politicii de angrenare în sfera pro
ducției materiale și spirituale a tutu
ror categoriilor populației — bărbați 
și femei, tineri și vîrștnici — de va
lorificare superioară a rezervelor de 
energie, inițiativă și pricepere ale 
acestora pentru continua inflorire a 
României socialiste. în cadrul acestei 
preocupări, o atenție aparte a acor
dat și acordă conducerea partidului 
nostru atragerii in mai mare măsură 
a femeilor la intreaga activitate e- 
conomică. politică, social-culturală și 
educativă, fructificării capacității de 
muncă, talentului, hărniciei, spiri
tului lor gospodăresc. Toate aceste 
calități ale femeii-muncitoare. fe- 
meii-mame. femoii-sotii. femeii-gos- 
podine au fost și sint probate și in
corporate in tot ce am înfăptuit și 
înfăptuim pentru edificarea noii 
orinduiri sociale.

încă de la începuturile existentei 
sale. Partidul Comunist Român a 
considerat emanciparea femeii ca 
fiind

general pentru infăp- 
Congresului al

La 24 februarie, la Palatul Repu
blicii din Dakar au început convor
birile oficiale intre președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
Republicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor.

Din partea română au participat 
tovarășii Gheorghe Oprea, viceprim- 
miniștru al guvernului. Ștefan An
drei, membru . supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., George Macovescu, minis
trul afacerilor externe. Constantin 
Mitea, redactor-șef al ziarului „Scin-

teia". Ion Cumpănașu, directorul ge
neral al ‘ Agenției române de presă 
„Agerpres". Nicolae Ștefan, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Ion Moangă, ambasadorul 
României in Senegal. Mareei Dinu, 
director în M.A.E.. alte persoane ofi
ciale.

Din partea
Abdou Diouf, •■pri
Ba, ministrul finanțelor

econpmice, Assane Seek, ministrul 
afacerilor externe, Adriene Senghor, 
ministrul dezvoltării rurale și al 
hidraulicii, Dauda Sow, ministrul in
formațiilor și telecomunicațiilor, 
Oumar Wele, secretar general al Pre
ședinției Republicii, Alioume Diagne, 
secretar general al guvernului, alte 
persoane oficiale.

în cadrul convorbirilor s-a făcut

Partidul Comunist 
emanciparea 

unul dintre obiectivele esen- 
ale

exploatării 
ș> 

secvență 
in focul 
ciale și lupte revoluționare, in pro
cesul de edificare a noii societăți. 
Pagini nepieritoare din istoria noas
tră consemnează prezența femeilor 
în miezul tuturor evenimentelor, aj 
marilor bătălii purtate de poporul 
român pentru dreptate socială și in
dependență națională, pentru înfăp
tuirea celor mai înalte aspirații ale 
sale.

în statutul social-politic al femeii 
au intervenit în anii socialismului 
schimbări radicale. Cucerind puterea, 
partidul comuniștilor români s-a 
preocupat în mod consecvent de 
asigurarea cadrului economic, social, 
cultural, legislativ, propice afirmării 
in fapt a egalității femeii. Dind mi
nunate dovezi de abnegație si price
pere in toate domeniile de activitate 
— iar în unele sectoare în chip mal 
convingător decit. bărbații — milioa
nele de femei din patria noastră au 
infirmat mentalități și prejudecăți în
rădăcinate de secole. între care și 
unele, mai directe sau mai disimu
late. privind așa-zisa „nepotrivire", 
„inadaptare" sau „neintegrare" a fe
meilor în activitatea de organizare și 
conducere a producției materiale, a 
treburilor societății. Reziduurile aces
tor concepții retrograde, anacronice 
sint tot mai hotărit spulberate de 
noua condiție socială a femeii într-o 
societate în care rolul și locul său 
se bucură de dreaptă și aleasă cin
stire.

Programul partidului, relevînd ro
lul important al femeilor în viața so
cietății. a națiunii noastre, arată : 
„Partidul va acorda toată atenția 
punerii cit mai largi in valoare a 
capacității de muncă și spiritului gos
podăresc al maselor de femei, pro-

luptei pentru 
omului 

s-a preocupat 
de atragerea 
marilor confruntări

onoarea președintelui
Nicolae Ceaușescu

și a tovarășei Elena Ceaușescu
Președintele Republicii Senegal, 

Leopold Sedar Senghor, și doamna 
Colette Senghor au oferit joi un de
jun oficial în onoarea președintelui 
Republicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu. și a 
Elena Ceaușescu.

Au participat tovarășii
Oprea. Ștefan Andrei. George 
covescu. Nicu Ceaușescu si

România, 
tovarășei

Gheorghe 
Ma- 

cele-

lai te persoane oficiale care însoțesc 
pe solii poporului român.

Au luat parte, de asemenea, Abdou 
Diouf, prim-ministru, Amadou Cișse 
Dia. președintele Adunării Naționale, 
Magatte Lo. președintele Consiliului 
Economic și Social. Assane Seek, mi
nistrul afacerilor externe, membri ai 
Biroului Adunării Naționale și mem
bri ai Biroului Politic al Partidu
lui Socialist Senegalez, membri ai

guvernului, reprezentanți ai organi
zațiilor naționale, înalte oficialități 
civile și militare, personalități ale 
vieții economice, științifice și cultu
rale, oameni de afaceri.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de priete
nie și caldă cordialitate, președintele 
Leopold Sedar Senghor și președin
tele Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

lichida- 
de către 
cu con- 

femeilor 
so-

movării lor în funcții de răspundere, 
potrivit aptitudinilor, posibilităților 
și calităților umane și profesionale. 
Partidul va acționa cu și mai multă 
perseverentă pentru a asigura cele 
mai bune condiții de participare ac
tivă și efectivă a femeilor la condu
cerea întregii vieți economico-so
ciale".

Hotărirea Plenarei C.C- al P.C.R. 
din 18—19 iunie 1973 a stabilit un 
ansamblu de orientări și măsuri me
nite să valorifice și mai 
construcția socialistă acest 
tențial de energie pe care-1 
tă. tovarășele noastre ce 
mai bine de o jumătate din 
țării. în hotărire au fost 
responsabilități precise pentru 
organele centrale și locale de partid 
și de stat, in vederea creșterii gra
dului de angajare a femeii în' sfera 
producției bunurilor materiale, si, in 
strinsă legătură cu aceasta, de a i 
se asigura, toate condițiile pentru 
perfecționarea pregătirii sale profe
sionale. pentru afirmarea ei în viața 
socială, pentru împlinirea aspirațiilor 
de muncă și viată. Au fost alcătuite 
planuri concrete care privesc atrage
rea in muncă, pregătirea profesională 
și promovarea femeilor de către fie
care minister, departament, 
economică importantă, 
bază, se cer mai mult 
în urmărirea aplicării 
programelor întocmite, 
consecventă și exigentă fată de tra
ducerea lor in viață. în unele locuri 
se constată și sint recunoscute ră- 
mîneri în urmă, dar nu se analizea
ză cauzele lor, mărturisirea autocri
tică nu se îmbină cu găsirea de so
luții pentru complexul .de factori de 
care depinde afirmarea in masă a 
femeilor in viața economică și 
socială.

Ca pentru oricare cetățean al tării, 
ridicarea nivelului pregătirii pro
fesionale și politice a femeii con
stituie cheia de boltă, elementul 
hotăritor, atît 
tribuției sale 
ductivă, cit și 
punzătoare în 
alizarea pe plan 
rea prevederilor Hotărîrii 
C.C. al P.C.R. din iunie 
trecut la elaborarea unui nomencla
tor minuțios și cuprinzător de me
serii. specialități și funcții care să 
fie exercitate cu precădere de. femei. 
Concomitent. în majoritatea ramuri
lor economiei naționale s-a trecut 
cu hotărire la pregătirea și califica
rea angajatelor prin școli și alte căi 
de formare profesională, inclusiv la 
locul de muncă. Ponderea forței de 
muncă feminine a crescut in mod vi
zibil in ramurile industriale care im
plică finețe, răbdare, indeminare. Pe 
lingă industriile care prin tradiție 
au atras femeile — cum ar fi cea 
ușoară, alimentară — prezenta fe
meilor este marcantă in activități noi, 
ca industria electronică, electroteh
nică. în sectoare economice de virf.

bine in 
uriaș po- 
reprezin- 
constituia 
populația 
stabilite 

toate

unitate
Pe această 

spirit analitic 
planurilor și 
mai multă

boltă, 
in creșterea 

la activitatea 
in afirmarea 
viața socială, 

uman. In aplkla- 
Plenarei 

1973, s-a

con. 
pro- 

cores- 
in re-

Toastul președintelui
Leopold Sedar Senghor

Toastul președintelui
Nicolae Ceausescu

Domnule președinte,
în urmă cu mai puțin de un an, la București, răs- 

punzind toastului dumneavoastră. Încercam, nu pentru 
români, desigur, ci pentru noi, pentru senegalezi, să de
finesc trăsăturile caracteristice ale modelului român de 
socialism. Căci acest model Îmi părea, și imi pare și 
a»i mai mult decit oricind. exemplar pentru noi. sene- 
galezii, angajați, chiar dinainte de proclamarea indepen
denței in 1960, pe o cale africană a socialismului.

Acest model îl voi reaminti în citeva fraze, dorind, în
deosebi astăzi, să insist asupra rolului pe care dumnea
voastră il jucați, dumneavoastră și țara dumneavoastră, 
alături de noi, în lupta angajată, pe de o parte, pentru 
eliberarea totală a continentului african, dar mai ales, 
trebuie s-o spunem, pentru instaurarea 
economice

Aș vrea 
Ceaușescu. 
cunoscută, 
socială. Ceea ce caracterizează deci modelul român de 
cialism este accentul pus pe dezvoltarea forțelor produc
tive, a invățămintului, științelor și tehnicilor . de virf 
care se întemeiază pe matematici. Ceea ce este și mai 
caracteristic este că forțele productive despre care este 
vorba nu se identifică numai cu forțele materiale. 
,,Insulă latină în mijlocul unei mări slave", curn 
vi s-a spus, dumneavoastră ați pus accentul, de aseme
nea, pe căutarea și redescoperirea identității dum
neavoastră naționale sub aspectul său cel mai original: 
aspectul cultural, și nu este o întimplare, o spun incă 
a dată, că, la dumneavoastră, romanitate și românism 
se exprimă cu același cuvînt.

unei noi ordini
și culturale mondiale, 
mai intîi să salut prezența 
care, pe lingă activitatea sa , 
desfășoară și o bogată activitate politico- 

so-

doamnei Elena 
științifică bine

Domnule președinte,
Ne aflăm de două zile pe pămintul atît de primitor 

al Senegalului și in tot acest timp am simțit din plin 
căldura unor inimi de prieteni, care ne-au primit cu 
deosebită cordialitate. Doresc deci să vă mulțumesc in 
mod călduros dumneavoastră, doamnei Senghor. tuturor 
prietenilor senegalezi, entuziaștilor locuitori ai Dakarului, 
care ne-au primit cu prietenie și ospitalitate,

în toate aceste manifestări de prietenie — pe care 
le-ati simțit și dumneavoastră cind ați fost, cu un an 
în urmă, in România — vedem o expresie a sentimen
telor de prietenie și colaborare care și le nutresc reciproc 
țările și popoarele noastre, dornice să se cunoască cit 
mai bine, să colaboreze cit mai strîns pe calea dezvol
tării lor economico-sociale independente.

V-ați referit, domnule președinte, la problemele legate 
de dezvoltarea României și de caracterul construcției 
societății socialiste in țara mea. Intr-adevăr, cind ați fost 
în România am discutat și despre aceste probleme. De
sigur. doresc, in primul rind. să vă mulțumesc pentru 
aprecierile făcute la adresa poporului român, care, sub 
conducerea partidului său comunist, realizează marile 
transformări sociale, revoluționare, naționale, culturale, 
științifice.

Cind ați fost, cu aproape un an în urmă. în România 
eram la începutul primului an al cincinalului 19/6—1980. 
Doresc să menționez, cu satisfacție, că am realizat cu 
succes primul an al cincinalului, obținînd o producție 
industrială cu 11,5 la sută 
rior, o producție agricolă 
in anul 1975, iar venitul 
sută. Toațe acestea ne-au

mai mare decit în anul ante- 
cu 17 la sută mai mare decit 
national a crescut cu 10.5 la 
permis să asigurăm creșterea

(Continuare in pag. a IH-a)

îegaleză au luat parte 
■im-ministru. Babacar 

și afacerilor
(Continuare în pag. a IV-a)

Imagine dm timpul recepției de miercuri(Continuare in pag. a (Continuare în pag. a III-a)
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU IN SENEGAL
Primirea șefilor misiunilor diplomatice Intr-o modernă întreprindere a tinerei industrii senegaleze

în cursul dimineții de joi, 
președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit, la Palatul Re
publicii din Dakar, pe șefii misiuni
lor diplomatice acreditați in Republi
ca Senegal.

Președintele Leopold Sădar Sen
ghor a ținut să fie prezent la acest 

moment deosebit de semnificativ pen
tru prestigiul de care se bucură 
România. președintele Nicolae 
Ceausescu, in lume.

Șefii misiunilor diplomatice cu care 
președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut au evocat bunele relații ale 
României cu tarile lor și au expri
mat dorința si hotărîrea lor de a con

tribui la dezvoltarea și amplificarea 
acestor raporturi.

La rindul său, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a adresat diplo- 
maților salutul său călduros. împreu
nă cu cele mai bune urări șefilor de 
stat și guvernelor pe care le repre
zintă.

în cursul după-amiezii de joi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. însoțiți de 
Abdou Diouf. primul ministru al 
Republicii Senegal, au luat cunoș
tință de unele realizări ale economiei 
senegaleze. aflată in plin progres, 
vizitînd o întreprindere de confecții 
a Societății pentru industria de îm
brăcăminte (S.I.V.) situată in noua 
zonă industrială a Dakarului. La vi
zită au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea. George Macovescu și ion 
Moangâ. ambasadorul României în 
Senegal.

Noua zonă industrială a orașului 
Dakar, a cărui piatră de teme
lie a fost pusă în anii independen
tei. cu scopul de a se crea o nouă plat
formă pentru dezvoltarea economică în 
perspectiva deceniului viitor, are 
drept obiectiv valorificarea ma
teriilor prime din regiune, crein- 
du-se în acest scop noi unități 
de producție și locuri de muncă pen
tru populația capitalei. Se apreciază 
că în următorii 10 ani in această 
zonă industrială vor fi create circa 
65 000 noi locuri de muncă. Se află 
deja în construcție mai multe fa
brici de confecții, un complex chi
mic și o uzină de pneuri pentru 
autovehicule.

De la reședința prezidențială, co
loana oficială străbate din nou arte
rele principale ale capitalei senega
leze. împodobită sărbătorește cu dra
pelele celor două țări, cu ghirlande 
de flori și verdeață. Cetățenii salută 
pe solii poporului român, adresîn- 
du-le urarea „Teranga care în 
limba vorbită de cel mai numeros 
grup etnic senegalez — woloff — 
înseamnă ..Bine ați venit!" Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu căldură sem
nelor prietenești adresate din mul
țime.

La intrarea in întreprindere, inal- 
ții oaspeți români au fost intîmpi- 
nați de Louis Alexandrenne. minis
trul dezvoltării industriale și mediu
lui înconjurător, de Suleymame 
M’Boup. directorul general al între
prinderii S.I.V.. precum și de o de
legație a muncitorilor. Tovarășei 
Elena Ceaușescu i s-a oferit un fru
mos buchet de flori. în timp ce un 
mare grup de cetățeni din cartier 
au făcut o vie manifestație de sim
patie solilor poporului român. Apoi, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
invitat! in sala de consiliu tehnic, 
unde au primit, explicații amănunțite 
asupra profilului unității, care rea
lizează o foarte largă gamă dc con
fecții și lenjerie pentru toate vîr- 
stele. Avind un capital de 105 mili
oane de franci C.F.A.. suprafețe de 
producție de peste 5 000 mp. între
prinderea este cea mai reprezenta
tivă unitate a industriei de confecții 
din Senegal și cea mai mare la scara 
industrială, de acest tip. din țările 
situate in Africa de vest. Așa cum 
au informat gazdele, aici se face o 
experiență originală pe planul orga
nizării și conducerii activității in
dustriale naționale, a cărei inițiativă 
aparține președintelui Leopold Sedan 
Senghor.

S-au vizitat apoi sectoarele de fa
bricație. Toate atelierele sint deco
rate cu drapele românești și sene
galeze. cu zeci și zeci de portrete 
ale președinților Nicolae Ceaușescu 
și Leopold Sedar Senghor.

în secțiile de țesături și de confec
ții. oaspeților li s-au dat explicații 
asupra procesului de producție, le-a 
fost prezentat sistemul de control al 
calității și de evidentă a muncii sa- 
lariaț.ilor. Oaspeții au apreciat calita
tea țesăturilor și confecțiilor, dintre 
care o mare parte sint exportate in
tr-un însemnat număr de tari ale 
continentului african.

„Aș dori să vă felicit și să vă urez 
succes în activitatea dumneavoastră 
și in reușita acestei experiențe 
foarte interesante" — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

înainte de a părăsi întreprinderea, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au scris 
următoarele in cartea de onoare :

„Ne-a făcut multă plăcere să ne 
intilnim cu harnicul colectiv al So
cietății pentru industria de imbră- 
căminte. Felicităm cu căldură pe 
muncitorii și tehnicienii întreprinde
rii pentru realizările obținute șl le 
urăm din inimă noi și mari succese 
in întreaga lor activitate, in dezvol
tarea industriei naționale senegaleze".

Coloana de mașini oficiale s-a în
dreptat aooi spre reședința prezi
dențială. în aclamațiile mulțimii adu
nate pe străzile din jurul întreprin
derii. ca si pe întregul traseu. in timpul vizitei la întreprinderea de confecții

Depunerea unei coroane de flori 

la Monumentul eroilor Recepție în onoarea președintelui
Nicolae Ceaușescu

și a tovarășei Elena Ceaușescu

întrevederea tovarășei Elena Ceausescu 
cu doamna Colette Senghor

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a depus joi dimineață o coroană de 
flori la Monumentul eroilor din capi
tala Senegalului. Dakar, care cinsteș
te memoria celor ce s-au jertfit pen
tru libertatea și independenta tării.

Președintele României a fost însoțit 
de primul ministru al Senegalului. 
Abdou Diouf.

Au fost prezente persoanele oficiale 
care însoțesc pe șeful statului român.

„Omagiu politicii României 
și președintelui Nicolae Ceaușescu"

Presa și posturile de radio si tele
viziune din Senegal acordă spații 
largi vizitei oficiale de prietenie pe 
care o efectuează în această tară 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. Pe patru 
coloane, cotidianul „LE SOLE1L" pu
blică o fotografie înfățișind pe 
președintele Nicolae Ceaușescu 
străbătînd. intr-o mașină deschisă, 
principalele artere ale Dakarului. în 
ovațiile mulțimii venite să salute pe 
inalții oaspeți români. Fotografia este 
însoțită de un amplu reportaj in care 
este redată căldura deosebită cu care 
întreaga populație din capitala se- 
negaleză a primit pe solii poporului 
român.

Sub tjtlul „România este un exem
plu de dezvoltare economică si so
ciali". ziarul publică cuvîntările ros
tite la sosirea oaspeților români de 
cei doi președinți. Editorialul acelu
iași ziar, intitulat „Un prieten al lu
mii a treia". relevă, intre altele, că 
..poporul seneaalez aduce un omagiu 
deosebit României si președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care se disting

La monument, președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost intîmpinat de mi
nistrul de interne. Jean Collin, de 
șeful Statului Major General al ar
matei și de guvernatorul regiunii 
Capului Verde, pe raza căreia se 
află capitala Senegalului.

La sosire, o gardă militară a pre
zentat onorul. Președintele României 
a trecut in revistă compania de o- 
noare. inclinîndu-se în fata drape
lului Republicii Senegal. Apoi, co
roana de flori este depusă la baza 

intre națiunile lumii prin politica lor 
de deschidere, de dialog și de conso
lidare a suveranității și independen
tei naționale. Căci România pre
ședintelui Ceaușescu este mai intii 
și înainte de toate afirmarea cu 
putere in lume a unei personalități".

Revista presei senegaleze

Cotidianul „Le Soleil” scrie, .de a- 
semenea : „Adeptă a unei politici 
externe bazate pe libertate. inde
pendentă și deplină suveranitate 
națională. România descoperă o pro
fundă similitudine a activității politice 
Si a obiectivelor sale de dezvoltare 
multilaterală cu cele ale țărilor din 
lumea a treia, tn calitatea de mem
bru al „Grupului celor 77". România 
nu a incetat niciodată să militeze 
pentru dreptul tuturor popoarelor din 
lume de a trăi in deplină libertate, 
de a pune bogățiile naționale in sco

monumentului. Trompetele intonează 
grav „Ultimul salut“. după care se 
păstrează un moment de reculegere.

Ceremonia depunerii coroanei a 
fost urmărită de numeroși cetățeni 
ai orașului, care au făcut o caldă 
manifestare de simpatie solilor po
porului român.

în încheierea ceremoniei, presedin- I 
telui Nicolae Ceaușescu i-au fost | 
prezentați membrii unui grup de foști j 
combatanți senegalezi.

pul dezvoltării multilaterale". Edito
rialul subliniază, totodată, că „drep
tul la libertate, la o viață mai buni 
prin folosirea potențialului său eco
nomic constituie o piatră unghiulară 
a politicii naționale românești". 
Președintele Nicolae Ceaușescu — 
afirmă ziarul — care a purtat pretu
tindeni mesajul de pace al bravului 
său popor român către toate popoarele 
din lume, este o personalitate proemi
nentă a lumii.

Presa publică, de asemenea, bio
grafiile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu. Cu 
acest prilej este relevat aportul 
deosebit al șefului statului român la 
dezvoltarea multilaterală a României 
socialiste, la îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de muncă și de viată ale 
poporului român, la colaborarea si în
țelegerea internațională.

în tot cursul zilei de joi, POSTU
RILE DE RADIO SI DE TELEVI
ZIUNE au difuzat ample articole șt 
reportaje privind principalele mo
mente ale vizitei solilor poporului 
român în capitala Senegalului.

Miercuri seara, președintele Repu
blicii Senegal, Leopold Sedar Sen
ghor. și doamna Colette Senghor au 
oferit o recepție in ofioarea președin
telui Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Oprea. Ștefan Andrei. George Ma
covescu. Nicu Ceaușescu.

Au fost, de asemenea, prezente 
celelalte persoane oficiale care il 
însoțesc pe președintele României.

La recepție au participat Abdou 
Diouf, prim-ministru. Amadou Cisse 
Dia. președintele Adunării Naționale, 
Magatte Lo. președintele Consiliului 
Economic și Social. Assane Seek, mi
nistrul afacerilor externe, și ceilalți 
membri ai guvernului, membrii Bi
roului Adunării Naționale si ai Bi-

Spectacol de gală
în seara zilei de 24 februarie, 

președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și tovarășa Elena 
Ceaușescu. împreună cu președintele 
Senegalului, Leopold Sedar Senghor, 
și doamna Colette Sedar Senghor au 
asistat la un spectacol de gală, or
ganizat in onoarea iluștrilor oaspeți 
români la teatrul national „Daniel 
Sorâno" din Dakar.

Au luat parte personalități oficiale 
romane și senegaleze.

La spectacol au wst prezenți șefii 
misiunilor diplomatice acreanați in 
Senegal.

Asistența a salutat cu vii și 
puternice aplauze apariția în lOja 
Oficiala a președinților Nicoiae 
Ceaușescu si Leopold Seaar Sengnor, 
a tovarășei Elena Ceaușescu și 
doamnei Colette Senghor.

S-au intonat imnurile de stat aie 
Republicii Socialiste Romania și Re
publicii Senegal.

Programul. cuprinzind creații re
prezentative din folclorul senegalez, 
a impresionat prin sensibilitate și 
fantezie, prin autenticitate, prin 
noblețea mesajului transmis. Multe 
cnntre piesele coregrafice și muzicaie 
interpretate sint inspirate din -epo
peea națională senegalezâ. de lupta 
pentru independență, de aspirațiile 
senegalezilor spre progres, bunăstare, 
civilizație Ele relevă capacitățile 
creatoare ale poporului Republicii 
Senegal, dragostea sa luminoasă pen
tru frumos, vitalitatea folclorului 
senegalez.

O parte din melodiile si dansurile 
prezentate sint inspirate de poeme 
ale lui Leopold Sedar Senghor. poet 
de renume universal, unul din marile 
glasuri lirice ale Africii luptătoare.

în pauza spectacolului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-ă fost prezentat un 
grup de artiști ai Teatrului National.

Întîlnire
Joi dimineața, tovarășul Nicu 

Ceaușescu. membru a) Biroului și se
cretar al Comitetului Central a) U- 
niunii Tineretului Comunist, a avut 
o intrevedere cu Djibo Ka. secretar 
ăl Biroului Politic al Partidului So
cialist din Senegal, însărcinat cu pro
blemele tineretului, cu alti membri ai 
secretariatului organizației de ti
neret.

De ambele părți s-a exprimat ho- 
tărirea de a dezvolta și mai larg 
legăturile și colaborarea dintre orga
nizațiile de tineret din cele două 
țări, atit pe plan bilateral, cit și in 
cadrul diferitelor reuniuni interna
ționale. 

roului Politic al Partidului Socialist 
..oȘenegaiez, reprezentanți ai Confede

rației naționale a muncitorilor sene- 
galezi și ai mișcării de tineret a 
Partidului Socialist Senegalez. alte 
personalități ale vieții politice, știin
țifice și economice, conducătorii unor 
mari firme industriale și comerciale 
senegaleze și interafricane care iși 
au sediul la Dakar.

Au luat parte șefii misiunilor di
plomatice acreditați în Senegal, pre
cum și Ion Moangă. ambasadorul 
României in Senegal, și Ibrahim 
Boye. ambasadorul Senegalului la 
București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Reoublicii Socialiste România si 
Republicii Senegal.

Recepția s-a desfășurat într-0 at
mosferă prietenească, de caldă cor
dialitate.

Care și-au exprimat simpatia și ad
mirația fată de personalitatea pre
ședintelui României, față de politica 
pe care o promovează pe plan na
tional și internațional tara noastră.

La sfirșitul spectacolului, care 
s-a bucurat de un frumos succes, 
artiștilor le-au fost oferite flori 
din partea președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, din partea președintelui 
Senegalului. Leopold Sădar Senghor, 
a doamnei Colette Sedar Senghor.

In sdiile muzeului din capitala Senegalului

La Palatul Republicii din Dakar, 
tovarășa Elena- Ceaușescu a avut, 
joi dimineața, o intrevedere cu 
doamna Colette Senghor.

în cadrul întrevederii s-a exprimat 
satisfacția de a se revedea pe pă- 
mintul Senegalului, după întîlnlrile

LA MUZEUL
în cursul dimineții de joi. tovarășa 

Elena Ceaușescu a vizitat muzeul 
din Dakar. în care sint expuse colec
țiile Institutului Fundamental al 
Africii Negre (I.F.A.N.). unul dintre 
cele mai însemnate lăcașuri cultu
rale din Senegal.

La intrarea în muzeu, tovarășa 
Elena Ceaușescu a fost salutată de 
Ousmane Cămara, ministrul învătă- 
mintului superior, și de Aman Samb. 
directorul acestui important, așeză- 
mînt de cultură, care au exprimat 
mulțumiri pentru cinstea făcută 
prin această vizită.

Extins și Îmbogățit mult din anul 
1959. de cind fostul institut francez 
al artei negre devine Institutul 
Fundamental al Africii Negre și 
este integrat Universității din Dakar, 
institutul a fost reorganizat și am
plificat in 1967 cu ocazia primului 
Festival de artă neagră de la Dakar. 
De o valoare inestimabilă sint colec
țiile de obiecte de artă și alte vesti
gii (basoreliefuri, statuete, obiecte 
de cult, obiecte de podoabă) si care 

călduroase, prietenești, desfășurate la 
Dakar și București în anii trecuți și 
s-a efectuat un schimb de informații 
cu privire la posibilitățile de extin
dere a colaborării reciproce dintre 
popoarele român și senegalez. pentru 
creșterea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual.’

DIN DAKAR
provin din toate regiunile Africii da 
vest. O încăpere specială â muzeu
lui este destinată culturii diferitelor 
regiuni ale Senegalului, exponatele 
imbinînd armonios arta tradițională 
cu aspirațiile noi ale poporului se- 
negalez. Printre exponate se numără 
colecția obiectelor Senoufa. care 
redă aspecte din viata populației din 
Coasta de Fildeș. O colecție de măști 
policrome evocă viata locuitorilor 
din Vol-ta Superioară. Cultura, „Kisi“ 
din nord-vestul Guineei, este prezen
tă prin sculptură in piatră. Obiec
tele de artă din Benin se impun prin 
coloritul viu și bogat. Măști și statui 
din vestul Nigeriei, îmbrăcate in 
piele de antilopă, reflectă varietatea 
plastică și stilul specific artei nige- 
riene.

Tovarășa Elena Ceaușescu dă • 
înaltă apreciere acestor exponate, 
care ilustrează gradul ridicat de ci
vilizație al popoarelor care au trăit 
pe aceste meleaguri, semnind apoi, 
la invitația gazdelor, in cartea da 
onoare.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU IN SENEGAL

Aspect de la convorbirile oficiale

Moment din timpul vizitei

Toastul președintelui
Leopold Sedar Senghor

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
Această întrepătrundere între tre

cut, prezent și viitor, între ro
manitate, românism și moderni
tate, este ceea ce dă dinamism so
cialismului român. Ea v-a permis 
ca. incepind din 1950, să faceți să 
crească venitul dumneavoastră pe 
locuitor de zece ori. Este una din 
ratele de creștere cele mai ridicate 
din lume. încercam, anul trecut, să 
arăt cum. parale] cu forțele materi
ale, s-au dezvoltat forțele spirituale 
în România, unde se numără la fel 
de multi filozofi, scriitori și artiști, 
ca și savanți.

A doua trăsătură caracteristică a 
socialismului român este dreptatea 
socială. Nu cunosc țară în care e- 
vantaiul salariilor să fie mai puțin 
deschis, deoarece el este în prezent 
de unu la cinci, și, mai ales, țară 
în care să se consacre atîtea fonduri 
pentru dezvoltarea infrastructurilor 
culturale, și odată cu ele, a artelor 
de masă, ca teatrul, cinematografia, 
muzica, și a creației populare.

Astăzi însă aș vrea să mă opresc 
mai mult asupra rolului pe care 
dumneavoastră îl jucați. în fruntea 
poporului dumneavoastră, în lupta 
pentru eliberarea lumii a treia. Mă 
refer la eliberarea politică și eco
nomică, dar și la cea culturală. Ceea 
ce. natural, nu v-a împiedicat să 
jucați un rol important la Confe
rința pentru securitate și cooperare 
în Europa, care s-a desfășurat în 
iulie 1975 la Helsinki, să sprijiniți 
reuniunea în problemele cooperării a 
reprezentanților țărilor balcanice, 
care s-a ținut Ia Atena în ianuarie 
1976. Nu este întîmplător faptul că, 
la Conferința nealiniaților inaugu
rată la 8 august 1976 la Colombo, 
țara dumneavoastră a primit statutul 
de invitat.

Privind deci relațiile internaționale, 
dumneavoastră ati fost unul dintre 
cei care au contribuit cel mai mult 
la democratizarea acestor relații, sus- 
ținînd voința popoarelor lumii a treia 
de a rămîne stăpine pe destinul lor. 
Este vorba ca, pe baza principiilor 
suveranității naționale, integrității 
teritoriale, neamestecului, dar și al 
interdependentei dintre națiuni, să se 
instaureze un climat de securitate și 
pace care să permită dezvoltarea nu 
numai a coexistentei pașnice, ci. mai 
ales, a cooperării armonioase între 
toate națiunile lurriii. indiferent de 
mărimea lor sau ideologia la care 
aderă.

Datorită eforturilor, și ale unora, și 
ale altora, pacea a revenit în. Euro
pa și în Asia și este în curs de a se 
restabili și în alte zone ale lumii. 
Fapt este că focarele de încordare 
care mai rămîn se află în Orientul 
Mijlociu și în Africa, ceea ce expli
că. între altele, actualul dumnea
voastră periplu pe continentul nos
tru.

Este cunoscută poziția dumneavoas
tră față de confliotul din Orientul 
Mijlociu, unde dumneavoastră susți
neți edificarea unui stat arab pales- 
tinean independent alături de statul 
Israel și principiul unei păci nego
ciate, pace care să garanteze frontie
re recunoscute și sigure tuturor sta
telor din regiune.

în Africa există, mai întîi, proble
ma cea mai urgentă, cea mai vitală, 
care este eliberarea Africii australe. 
Fie că e vorba de Mozambic, de An
gola, de Namibia, de Zimbabwe .sau 
de Africa de Sud. dumneavoastră ați 
susținut totdeauna mișcările de eli
berare. sfătuindu-le să înceapă prin 
a face front comun. Este calea luci
dității. a rațiunii, dar și a înțelepciu-. 
nii. Astăzi, cînd toate țările, inclusiv 
cele dezvoltate, condamnă politica de 
apartheid, nu numai în Zimbabwe și 
Namibia, dar și în Africa de Sud. 
mingea se află realmente în terenul 
mișcărilor de eliberare națională.

Dar problemele cele mai greu de 
rezolvat, dumneavoastră o știți, se

CONVORBIRI
în cursul zilei de joi au avut loc 

la Dakar convorbiri între tovarășul 
Gheorghe Oprea, viceprim-mihistru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, și Abdou Diouf, prim- 
ministru al guvernului senegalez.

Din partea română au participat 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, Nicolae Ștefan, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. Ion Moangă. ambasado
rul României în Senegal. Marcel 
Dinu, director în M.A.E.. alte per
soane oficiale.

Din partea senegaleză au luat 
parte Babacar Ba. ministrul finan
țelor și afacerilor economice. Assane 
Seek, ministrul afacerilor externe, 
Adriene Senghor. ministrul dezvol
tării rurale ai al hidraulicii. Dauda 

pun astăzi în nord-vestul și nord- 
estul continentului, in legătură cu 
Sahara occidentală, Eritreea și 
multe alte diferende. Și in aceste ca
zuri dumneavoastră ați recomandat 
africanilor dialogul, concertarea, și nu 
confruntarea, reamintindu-le că pri
ma etapă este aceea a eliberării și 
că numai după aceea se poate des
chide calea socialismului.

Sint aceeași luciditate, același re
alism de care dumneavoastră ați 
dat dovadă in marea dezbatere care, 
de anul trecut, de la ultimă confe
rință U.N.C.T.A.D. ținută la Nairobi, 
ocupă prim-planul scenei internațio
nale. Dacă, în România, dumnea
voastră ați început exact din 1949 să 
instituiți o nouă ordine economică 
națională, aceasta nu putea, desigur, 
să însemne acceptarea pe plan inter
național a ordinii vechi. întemeiată 
esențialmente, mai întîi, pe exploata
rea coloniilor, apoi. în a doua jumă
tate a secolului al XX-lea. pe ex
ploatarea țărilor lumii a treia, care 
se traduce prin schimburi inegale. 
Si aici dumneavoastră ne. recoman
dați lupta metodică și perseverentă, 
însă tot în cadrul dialogului și în ve
derea construirii unei lumi a păcii 
și prosperității. întemeiată ne muncă 
și dreptate.

Domnule președinte, după cum 
știți, in ce privește problemele in
ternaționale pe care le-am evocat, 
vederile României și Senegalului sint 
convergente, chiar dacă die nit sint 
întotdeauna identice. Ușoarele dife
rente vin. îp realitate, mai puțin din 
ontiunile noastre ideologice. decit 
din situațiile noastre diferite — 
europeană și latină. în cazul dumnea
voastră. africană și senegaleză. în al 
nostru. Sînt sigur că sînteți de acord 
cu mine cînd spun că nu vom insti
tui noua ordine economică mondială 
dacă nu instituim, mai întîi. o nouă 
ordine culturală. Disprețul cultural 
al țărilor dezvoltate explică și re
pulsia lor fată de egalitatea econo
mică.

în ce privește cooperarea tomâno- 
senegaleză, la ea mă voi referi pe 
scurt. Nu pentru că în această pri
vință problemele ar fi ușor de rezol
vat. Ci pentru că între noi nu există 
nici divergente ideologice fundamen
tale. nici divergente de interese.

Anul trecut. Ia București, noi am 
semnat o Declarație solemnă comu
nă. un Acord de cooperare economi
că și tehnică, deci un program de 
acțiune. Anul acesta este vorba să 
încheiem un acord aerian și un 
acord de pescuit. Eu sînt sigur că 
vom ajunge să ne înțelegem în toate 
problemele, chiar și în cele mai com
plexe.

în ce privește programul de ac
țiune româno-senegalez, este drept, 
nu am realizat minuni — într-un 
singur an nici nu ne puteam aștepta 
la minuni _ — dar eu cred că am fo
losit bine acest an. organizînd schim
buri reciproce utile.

în acest domeniu larg al coope
rării româno-senegaleze. care oferă 
atîtea posibilități, eu doresc să în
cepem cu începutul, cu ce este mai 
urgent și mai ușor în același timp — 
cu dezvoltarea schimburilor noastre 
comerciale, cu atît mal mult cu cit. 
repet, ideologiile noastre, interesele 
noastre, potențialele noastre nu sint 
opuse : ele sînt, din fericire, comple
mentare.

Excelente.
Doamnelor,
Domnilor.
Vă rog să ridicați paharul în să

nătatea Excelentei Sale domnul pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România. în sănătatea doamnei 
Elena Ceausescu, căreia îi prezint 
omagiile mele respectuoase, pentru 
prosperitatea și fericirea poporului 
român prieten, pentru cooperarea ro- 
mâno-senegaleză I (Aplauze).

ECONOMICE
Sow, ministrul informațiilor și tele
comunicațiilor. Oumar Wele. secre
tar general al Președinției Republicii. 
Alioune Diagne, secretar general al 
guvernului, alte persoane oficiale.

Au luat parte; de asemenea, con
silieri și experți români și senega- 
lezi.

în cadrul convorbirilor, pornin- 
du-se de la inițiativele celor doi pre
ședinți de a se găsi căi și mijloace 
pentru intensificarea si diversificarea 
relațiilor comerciale, economice, teh- 
nico-științifice si culturale dintre 
cele două țări, s-au stabilit mășuri 
concrete pe domenii de activitate — 
minerit, chimie, construcții de ma
șini. explorări petroliere, pescuit, 
agricultură, transporturi, construcții, 
cercetări științifice, asistentă tehni
că. pregătirea cadrelor și în alte do
menii.
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nivelului de trai al poporului, ale că- 
î'ui venituri au crescut cu aproape 
10 la sută.

Dar. desigur, cifrele nu reu.sesc să- 
redea amploarea eforturilor pe care 
poporul român le face pentru edifi
carea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru a-și făuri o viată 
tpt mai demnă, mai îmbelșugată. 
Doresc numai să menționez că 
ceea ce realizăm noi în România este 
rezultatul faptului că poporul însuși 
a devenit stăpin pe destinele sale 
naționale, că participă în mod con
știent la conducerea tuturor sectoare
lor de activitate și își făurește viata 
așa cum o dorește el.

Cunoaștem eforturile pe care le 
face poporul senegalez. sub condu
cerea partidului socialist, în frunte 
cu dumneavoastră, pe calea dezvol
tării sale economico-sociale. a con
struirii unui stat socialist care , să 
tină seama de dorințele și aspirațiile 
poporului senegalez de bunăstare, fe
ricire și independentă. Știm, de ase
menea, eforturile pe care dum
neavoastră le faceți pentru solutio
narea multora din problemele care 
preocupă popoarele Africii si a altor 
probleme internaționale.

Dacă ne-am referi la continentul 
african, ar trebui să menționăm cu 
multă satisfacție faptul că. in cea 
mar mare parte, a fost liehidatnaSo- 
nialismut că popoarele africane :sint 
tot mâl preocupate de a-șf’■nrelufe» in 
propriile miini bogățiile natioriâfe si 
de a-și făuri o orînduire nouă, multe 
dintre ele pronuntîndu-se pentru so
cialism — ca singura cale care le 
poate asigura un progres rapid, ade
vărata independentă și libertate. 
România a sprijinit intotdeauna 
lupta de eliberare a popoarelor afri
cane. ca, de altfel, a tuturor po
poarelor de pe toate continentele. 
Știm din propria noastră experiență 
sacrificiile și eforturile care trebuie 
făcute pentru cîștigarea independen
tei și. apoi, pentru consolidarea ei.

Sprijinim în continuare lupta po
poarelor din Rhodesia. Namibia, din 
Africa de Sud împotriva politicii ra
siste. de apartheid, pentru o inde
pendentă deplină. Atît din ex
periența noastră, cit și din ex
periența mișcărilor de eliberare 
națională și revoluționară de pre
tutindeni știm că întărirea unității 
și colaborării ihtre toate forțele pro
gresiste și de eliberare — pe plan 
național și pe plan international — 
constituie singura garanție a victo
riei luptei de eliberare. De aceea, 
considerăm că este necesar ca miș
cările de eliberare națională, for
țele progresiste din fiecare țară 
să găsească calea întăririi unității și 
colaborării lor pentru a putea avea 
garanția obținerii victoriei depline.

Și in Africa, ca și pe alte conti
nente. dominația imperialistă, colo
nialistă e lăsat multe probleme neso- 
lutionate. Este necesar ca popoarele 
să caute căile depășirii acestor greu
tăți pe baza înțelegerii și colaborării, 
să evite orice le poate dezbina 
și tot ce poate împiedica întărirea 
unității lor. Este deci în inte
resul și al popoarelor africane să 
întărească unitatea lor în toate do
meniile. să acționeze într-o strînsă 
colaborare pe calea dezvoltării eco
nomico-sociale, a întăririi indepen
dentei și suveranității lor.

Noi in Europa avem, de asemenea, 
multe probleme de soluționat. După 
cum știți. Europa a dat mult pentru 
civilizație : dar tot din Europa au 
pornit și cele două războaie mon
diale din secolul acesta și. din păcate, 
multe state europene au avut un rol 
activ in politica de dominație colo
nială- Iată de ce considerăm că efor
turile pentru realizarea securității 
.europene, pentru dezvoltarea unor 
relații de cooperare economică, teh- 
nico-științifică și culturală corespund 
nu numai intereselor europene, dar 
și intereselor afirmării unor relații noi, 
de egalitate intre toate popoarele.

Acordăm o atenție deosebită pro
blemelor dezangajării militare in Eu
ropa, problemelor dezarmării in ge
neral. și în primul rind ale dezar
mării nucleare

Aș dori, domnule președinte, doam
nelor și domnilor, să mă refer la una 
din problemele cele mai grave ale vie
ții contemporane — și anume aceea a 
subdezvoltării, precum și la făurirea 
noii ordini economice internaționale. 

■România consideră că sint necesare e- 
forturi susținute pentru lichidarea cit 
mai grabnică a acestei stări de lu
cruri, deoarece numai așa se poate des
chide calea spre o politică de pace și 
colaborare internațională. Ținind sea
ma că țările dezvoltate se întîlnesc să 
discute și să stabilească poziția lor co
mună față de aceste probleme, se im
pune — după părerea noastră — ca și 
țările in curs de dezvoltare să se întru
nească și să-și stabilească punctele 
de vedere, felul cum să acționeze în 
scopul făuririi noii ordini economice 
internaționale. Fără îndoială că do
rim să realizăm noua ordine econo
mică pe calea unei înțelegeri între 
toate statele, a unui sprijin mai ac
tiv al țârilor dezvoltate, care au și 
o obligație morală de a contribui la 
lichidarea subdezvoltării și făurirea 
noii ordini economice.

România fiind ea însăși țară socia
listă in curs de dezvoltare, dorim, de 
asemenea, ca toate țările socialiste să 
ia parte mult mai activ la realizarea 
noii ordini economice internaționale. 
Dorim ca, în acest cadru, țările în curs 
de dezvoltare să realizeze o strînsă 
colaborare cu țările nealiniate, care 
în marea lor majoritare sint și țări 
în curs de dezvoltare, pentru a ac
ționa într-o strinsă solidaritate în 
acest domeniu.

Sînt, desigur, multe probleme încă 
complicate în viața internațională. 
Este adevărat că situația din Orien
tul Mijlociu prezintă pericolele cele 
mai grave. Dar mai sint și pe alte 
continente multe probleme care iși 
așteaptă soluționarea. Noi conside
răm că trebuie depuse eforturi pen
tru soluționarea tuturor acestora pe 
calea tratativelor pașnice, pornind de 
la recunoașterea dreptului fiecărui 
popor la autodeterminare, a dreptu
lui de a fi liber și stăpîn pe destinele 
sale. Ne pronunțăm pentru retragerea 
trupelor israeliene din teritoriile ocu
pate în urma războiului din 1967, 
pentru soluționarea problemei po
porului palestinean — inclusiv pen
tru constituirea unui stat palestinean 
independent și democratic — și. tot
odată. pentru o pace justă, care să 
asigure independenta și integritatea 
teritorială a tuturor statelor din a- 
ceastă zonă.

în cadrul preocupărilor noastre, 
dăm o mare atenție realizării . înțe
legerii in Cipru, păstrării indepen
denței și suveranității acestui stat, a 
neutralității sale.

Sperăm că interesele de dezvoltare 
economico-socială și de independentă 
a popoarelor, care se afirmă cu tot 
mai mare putere pe arena mondială, 
vor reuși să se îmbine tot mai pu
ternic în viața internațională.

Dorim ca Organizația Națiunilor 
Unite să aibă un rol tot mai activ 
în crearea condițiilor pentru partici
parea tuturor statelor, indiferent de 
mărime, la soluționarea problemelor 
complexe ale lumii de astăzi. să 
asigure o continuă democratizare a 
relațiilor de pe planeta noastră.

Aș dori să remarc și eu. cu multă 
satisfacție, faptul că în relațiile din
tre țările noastre, in c-opvorbirile pe 
care le-am avut, și în aceste zile, 
am constatat că asupra problemelor 
vitale ale dezvoltării popoarelor 
noastre și Sile dezvoltării mondiale 
pornim de Ta aceleași concluzii, că 
punctele noastre de vedere sint con
vergente. cîteodată aceleași, sau 
foarte apropiate. Se poate afirma 
deci că avem o bază trainică pen
tru extinderea colaborării noastre e- 
conomice, tehnico-științifice si cultu
rale. Fără îndoială că. odată cu dez
voltarea relațiilor economice, cu 
progresul economico-social — și re
lațiile culturale, dezvoltarea in ge
neral a culturii, a științei, vor cu
noaște un progres tot mai susținut.

Faptul că asupra unor probleme 
există anumite deosebiri de păreri 
neeșențiale nu constituie nimic de
osebit — după părerea noastră — 
deoarece popoarele noastre, pornesc 
de la anumite condiții istorice,* so
ciale, naționale și geografice și este 
normal să se țină seama de aceste 
realități în soluționarea problemelor. 
Este normal ca in politica fiecărei țări 
să se pornească de la realitățile con
crete. Dar, in această diversitate, 
sint destule probleme asupra cărora 
există aceleași puncte de vedere șt 
trebuie să facem totul pentru a în
tări solidaritatea și colaborarea. Eu 
sint convins că socialismul din Se
negal. din alte țâri africane va avea 
multe particularități și va fi. in 
multe privințe, deosebit de cel din 
România. Dar tocmai acest lucru va 
da vitalitate și va face ca el să fie 
înțeles și susținut de popoarele res
pective. Dar. desigur, esențial este 
însă să fie lichidată asuprirea na
țională și socială, să se asigure o cit 
mai bună dreptate socială, ca tot 
ceea ce se realizează sa fie pus in 
slujba popoarelor, a omului, a bună
stării și fericirii sale. Desigur, nici 
nu se poate concepe societatea socia
listă fără a-i pune la temelie tot 
ceea ce a creat mai bun omenirea in 
toate domeniile, deci și in domeniul 
culturii, al artei și științei.

Dorim deci ca relațiile noastre de 
colaborare să servească intereselor 
popoarelor româh și senegalez, bună
stării, fericirii si independenței lor. 
Totodată, dorim ca această colabo
rare dintre noi să poată aduce o con
tribuție la cauza eliberării depline a 
popoarelor de sub dominația impe
rialistă. colonialistă, neocolonialistă. 
la întărirea independentei și suvera
nității naționale a tuturor popoarelor. 
Dorim ca. colaborind împreună, să 
contribuim la realizarea unei lumi 
mai drepte și mai bune, la o pace 
trainică pe planeta noastră.

Cu această dorință și convingere 
vă rog să ridicați un pahar in sănă
tatea președintelui Republicii Sene
gal, și a stimatei doamne Senghor!

Pentru progresul, bunăstarea și 
fericirea poporului senegalez prie
ten 1

Pentru o colaborare tot mai trai
nică intre România si Senegal 1

Pentru pace și colaborare între 
toate popoarele lumii I

în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor 1 (Aplauze).

începerea
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analiză a stadiului relațiilor bilate
rale pe diverse planuri. Cei doi șefi 
de stat au constatat cu satisfacție că 
Declarația solemnă comună, acordu
rile și înțelegerile convenite la Bucu
rești in aprilie 1976 și ulterior au 
creat o bază trainică extinderii și 
dezvoltării acestor relații pe tărîm 
politic, .economic, ■ tehnico-științific, 
cultural. De ambele părți s-a expri
mat voința de a dezvolta și diver-

Întîlnirea tovarășei Elena Ceausescu cu membre ale Biroului Consiliului
9 9

Național al femeilor din cadrul Partidului Socialist Senegalez

In bogata succesiune a manifestă
rilor prilejuite de vizita inalților soli 
ai poporului român în Republica Se
negal. dimineața de joi a inscris un 
moment semnificativ : întîlnirea to
varășei Elena Ceaușescu cu membre 
ale Biroului Consiliului Național al 
Femeilor din cadrul Partidului So
cialist Senegalez.

La intrarea in Casa Partidului So
cialist. din centrul capitalei senega- 
leze, tovarășa Elena Ceaușescu. în
soțită de doamna Colette Sedar Sen
ghor. a fost întimpinată de Caroline 
Diop. președinta Mișcării Naționale 
a Femeilor din Senegal.

Tovarășa Elena Ceaușescu și doam
na Colette Sedar Senghor au fost 
invitate în sala de festivități a Casâi 
Partidului Socialist. Aici, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Colette 
Sedar Senghor au fost salutate cu 
multă căldură de sute de membre 
ale Mișcării Naționale a Femeilor 
Partidului Socialist.

Președinta Mișcării Naționale a 
Femeilor. Caroline Diop, adresin- 
du-se tovarășei Elena Ceaușescu. a 
spus : Mișcarea Națională a Femei
lor Socialiste are deosebita onoare 
de a .vă intimpina. Militantele pre
zente aici au venit din toate re
giunile Senegalului : Casamance,
Diourbel, a fluviului. Senegal-Orien
tal. Louga. Thies, Sine-Saloum și 
Cap-Vert. și. in unanimitate, vă pre
zintă. prin glasul meu. mesajul lor 
de bun venit și de recunoștință pen
tru interesul pe care-1 manifestați 
pentru lupta noastră. Vă aducem un 
mare omagiu. Titlul de ..Erou al 
Muncii Socialiste" pe care-1 purtati 
traduce cu elocventă mindria noastră 
de a găsi reunite in persoana dum
neavoastră valorile universale și ca
litățile umane, mărturii ale unei so
cietăți socialiste pe măsura omului 
— așa cum ne descrie președintele 
Senghor societatea .românească.

Tovarășa Elena Ceaușescu a fost 
informată apoi despre activitatea or
ganizației de femei senegaleze pentru 
a asigura femeii posibilități de reali
zare profesională și socială, condiții 
mai bune de muhcă și viață, struc
tura organizatorică, obiectivele, do
meniile de activitate și realizările

convorbirilor oficiale
sifica conlucrarea bilaterală, de a 
extinde schimburile comerciale reci
proc avantajoase și cooperarea in 
domeniul mineritului, explorării de 
hidrocarburi, industriei, agriculturii 
și transporturilor.

Trecind in revistă principalele pro
bleme ale vieții internaționale, pre
ședinții României și Senegalului au 
subliniat importanta participării, pe 
bază de egalitate, a tuturor statelor 
la rezolvarea problemelor lumii con
temporane, au reliefat însemnătatea

Mișcării Naționale a Femeilor din 
Senegal.

în aplauzele asistentei, președinta 
Mișcării Naționale a Femeilor din Se
negal a . invitat-o pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să ia cuvintul.

Este o deosebită plăcere pentru 
mine să mă intîlnesc cu dumneavoas
tră in această ambianță prietenească 
— a spus tovarășa Elena Ceaușescu. 
Doresc să vă mulțumesc călduros 
pentru sentimentele prietenești cu 
care ne-ați intimpinat. pentru cuvin
tele de apreciere rostite la adresa 
Partidului Comunist Român, a pa
triei mele, România socialistă, a fe
meilor române, precum și a mea per
sonal. Vă asigur că poporul nostru, 
comuniștii din România nutresc sen
timente de aleasă prietenie și stimă 
față de țara, partidul și poporul 
dumneavoastră și vă transmit, prin 
mine, un salut cordial, cele mai bune 
urări de bunăstare si fericire.

în continuare, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-â referit pe larg la pre
ocupările și realizările partidului si 
poporului român pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. al cărei program a fost elaborat 
de Congresul al XI-lea al partidului, 
si la a cărui transpunere in viață 
femeile care lucrează in știință și 
cultură iși aduc o importantă con
tribuție.

Una din marile cuceriri ale socia
lismului in România este tocmai asi
gurarea deplinei egalități in drepturi 
pentru masele de femei, crearea con-

ÎNTÎLNIRE
în cursul zilei de joi. tovarășul 

Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. s-a întîlnit cu 
Magatte Lo. membru al Biroului Po
litic. secretar general adjunct al 
Partidului Socialist Senegalez. și 
Niasse Moustapha. membru al Bi
roului Politic, secretar politic al 
Partidului Socialist Senegalez.

în cadrul întîlnirii a fost eviden
țiat nivelul înalt al relațiilor dintre 
cele două partide ca urmare a in- 

deosebită a colaborării strinse intre 
țările in curs de dezvoltare și țările 
nealiniate pentru realizarea unei noi 
ordini economice internaționale.

în acest cadru a fost evidențiată 
necesitatea intensificării eforturilor 
în vederea edificării unor relații noi 
intre state, pentru Întărirea păcii, 
colaborării și înțelegerii intre po
poare.

Convorbirile se desfășoară intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, de sti
mă și deplină înțelegere.

dițiilor fn vederea afirmării lor în 
toate domeniile de activitate ale so
cietății noastre.

Femeile din România, a spus 
tovarășa Elena Ceaușescu, participă 
activ, cu drepturi egale. Ia viața po
litică a țării, la procesul de dezvol
tare și adincire a democrației socia
liste. Peste o treime din numărul 
membrilor Partidului Comunist 
Român il constituie femeile. Peste 
1 150 000 de tinere sint membre ale U- 
niunii Tineretului Comunist și peste 
două milioane de femei sint membre 
ale sindicatelor.

Femeile din România susțin eu 
hotărire politica externă a Partidului 
Comunist Român, a statului român — 
politică in care văd expresia cea mai 
înaltă a propriilor lor aspirații de 
pace, prietenie și colaborare între 
popoare.

Doresc să folosesc acest prilej, a 
spus in încheiere tovarășa Elena 
Ceaușescu. pentru a exprima și în 
acest cadru dorința Partidului Co
munist Român de a dezvolta relații 
tot mai largi cu Partidul Socialist din 
Senegal atit pe plan bilateral, cit si 
in lupta pentru infăptuirea telurilor 
de pace și progres ale tuturor na
țiunilor.

Cuvintarea tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost urmărită cu viu in
teres și deosebită atenție. Asistenta 
și-a exprimat prin îndelungi aplauze 
sentimentele de bucurie și satisfacție 
pentru întîlnirea cu tovarășa Elena 
Ceaușescu.

țelegerilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, și Leopold 
Sedar Senghor. secretar general al 
Partidului Socialist Senegalez.

Au fost, de asemenea, reliefate 
perspectivele deschise de actuala in- 
tilnire dintre cei doi conducători de 
partid pentru adincirea și diversifi
carea acestor relații. atit pe plan, 
bilateral, cit și în domeniul activi
tății internaționale. stabilindu-M 
măsuri concrete in acest sena.
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Brăila. Miez de februarie 
învelit in cețuri ca intr-un 
cojoc aproape lichid, tntr-o 
pauză, la una din repeti
țiile ansamblului folcloric 
de amatori din Brăila, re
porterul a stat de vorbă cu 
citiva din cei prezenti. cău- 
tind să afle care le sînt 
profesiunile, ce fac în mod 
obișnuit și ce anume ii în
deamnă să se dăruiască, in 
timpul lor liber, artei. A- 
ceștia sint : Ilie Buciumea- 
nu, lăcătus-mecanic la în
treprinderea ..Arta lemnu
lui". Cleopatra Chihai. în
vățătoare. Lenuta Mocanu, 
țesătoare la ..Arta popu
lară". Tudor Anghel, sub- 
inginer Ia întreprinderea 
județeană de constructii- 
montaj. Profesii diferite, 
locuri de muncă diferite.

Doar patru, deși ar fi 
putut să fie 38. atîția cili 
numără formația de. dan
suri a ansamblului folclo
ric de amatori al munici
piului Brăila. Sau. și mal 
precis : atît,ia artiști ama
tori erau prezenti în seara 
aceea la repetiție, alții a- 
flîndu-se. după cum mi s-a 
spus, in schimbul doi. Ca, 
de pildă. Vasile Lipan si 
Virgil Marinică. ambii de 
la ..Progresul", unul „cete- 
cist". celălalt strungar. 
.,Altfel, imi spune instruc
torul formației. Constantin 
Gănescu. nu avem absen
te. Tofi. cum termină lu
crul. vin la treabă".

Am stat de vorbă înde
lung cu acești oameni care 
după o zi de muncă nu 
sint ..obosiți" spre a da 
curs unei pasiuni, spre a-i

găsi forme cit mai fru
moase de împlinire. Vasta 
mișcare a spiritului creator 
din cadrul Festivalului 
„Cintarea României" în
seamnă de altfel pentru 
fiecare om al muncii sti
mularea unei activități cul
turale destinate propriei

tării — se întîlnește cu o 
atitudine artistică proprie, 
cu o dorință vie de eleva- 
re spirituală. Omul care se 
dăruiește, după programul 
de producție, unei activități 
artistice corespunzătoare 
înclinațiilor pe care și le 
descoperă sau și le dezvol

cii și care demonstrează 
aici, ca în atîtea locuri din 
țară, de ce Festivalul „Cin
tarea României" este denu
mit — și este în realitatea 
lui esențială — un festival 
al hărniciei și al creației.

Urmăresc repetiția. O 
treabă deloc ușoară, la fel

ARTIȘTII AMATORI 
creatori de valori etice și artistice, 
promotori ai procesului de elevare 

spirituală
desăvirșirf, lărgirii orizon
tului de cultură prin inter
mediul pasiunii, al aptitu
dinii artistice pe care do
rește să șl-o dezvolte, să 
și-o afirme. Satisfacerea 
nevoii de cultură, de crea
ție reprezintă pentru ase
menea oameni. într-adevăr, 
o necesitate, însă forma 
cea mai fertilă a acestei 
necesități o constituie par
ticiparea directă, creatoare 
și nu doar privirea pasivă.

Faptul că ei pot dispu
ne. că au acces la toate 
marile valori ale culturii 
și artei — ca adevărați 
stăpini ai tuturor bogățiilor

tă este un om pe care, in 
ciuda oricărei oboseli, nu-1 
vei vedea blazat, plictisit, 
ci, din contră, plin de o ma
re curiozitate, expresie vie 
a dorinței nesecate de a ști. 
de a cunoaște, de a inves
tiga noi orizonturi, sfere 
de preocupări tot mal înal
te, de a se comporta crea
tor. dinamic in tot ceea 
ce intreprinde.

Am observat însă nu nu
mai pasiune, entuziasm, 
dar și seriozitate, o anu
mită gravitate puse în ac
tivitatea lor artistică : este 
un mod de a gîndi al aces
tor tineri oameni ai mun

sau uneori mai grea decît 
lucrul de la locul de mun
că. De pildă, dansul care a 
dat numele ansamblului 
(nume ne care l-au deslușit 
nu de mult, pe afișe, si 
l-au scandat în sală specta
torii din Siria și Irak) este 
reluat iarăși și iarăși, este 
împărțit și învățat, în deta
liu. cu o tehnică ce ne arată 
că nici o pasiune dacă e a- 
devărată nu-i scutită de 
dificultăți. La fel — „Trăn- 
cănăul" sau „Tropca", va
riante locale ale unui . fol
clor coregrafic unitar in 
întreaga zonă a Dunării de 
Jos...

Si iată încă un aspect 
care trebuie relevat : gos
podărirea timpului. Căci, 
deși fac repetiții in medie 
de trei ori pe săptămină 
(plus spectacolele date in 
municipiu. în iudet sau în 
județele vecine), sînt. a- 
proape toti. Și instructori ai 
unor formații de pe întreg 
cuprinsul brăilean : Nicolae 
Cotet la I.A.S. Siliștea. Va
sile Lipan la Zăvoaia. Vir
gil Marinică la Maxineni, 
Nicolae Bobi la șantierul 
naval. Petru Chihai la Gro- 
peni — și exemplele ar pu
tea continua. Fiindcă o pa
siune care te însuflețește și 
te îmbogățește cu adevă
rat nu poate rămîne soli
tară. ci îndeamnă la o ve
ritabilă cucerire de noi a- 
denti. descoperind astfel 
noi si noi talente, poate ne
cunoscute. contribuind la 
formarea unor oameni cu 
preocupări si deprinderi 
multiple. Este plin de Învă
țăminte faptul că asemenea 
oameni se fac purtătorii u- 
nel mentalități profund po
zitive : nu numai că isi iau 
in serios o pasiune, dar nu
tresc convingerea că spre a 
o arăta și ' altora merită 
să-i dai o formă cit mai 
expresivă, cit mai înaltă. 
De aceea, activitatea de 
după orele de producție 
nu-i socotită o obligație ex
terioară. ci o necesitate in
terioară : forma unei pa
siuni ce aspiră la o cali
tate superioară.

Petre DRAGU

Recitind „Răscoala" 
pe ecrane
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Eram 6 oameni într-un 
compartiment de clasa I al 
trenului nr. 8733. care cir
culă pe distanta București— 
Oltenița : locotenent-colo- 
nelul de miliție Vasile In- 
drei, căpitanul Constantin 
Guști, inspectorii de bilete 
Amuza Preoteasa și Iulian 
Neacșu de la Regionala 
C.F.R. București, un coleg 
de breaslă de la ziarul 
„Steagul roșu" si subsem
natul.

— Rău se mai prezintă 
chiar și compartimentele 
acestea de clasa I — zise 
căpitanul.

Ne-am uitat cu totii in 
jur : o oglindă spartă, plu
șul unor canapele smuls, 
perdele-ferfenită, becurile 
smulse de la locul lor cu 
fasunguri cu tot. Pe pereți, 
pe ușă și chiar pe canapele 
— stropi de noroi. Trenul 
acesta, ca și alte trenuri 
care pleacă din gările Obor 
si Titan spre Oltenița, ar 
trebui spălate cu apă și să
pun in Dunăre. Nu insă 
personalul C.F.R. ar trebui 
să facă această treabă, ci 
o parte din pasagerii care 
se folosesc de ele într-un 
mod inadmisibil, cărora nu 
le roșește obrazul pentru 
faptele pe care le comit, 
pentru că n-au cei 7 ani 
de-acasă, pentru că sint in 
conflict cu regulile de bună 
purtare și cu elementele 
cele mai simple de civili
zație. De fapt, despre că
lătorii indisciplinati care 
călătoresc pe ruta Bucu
rești — Oltenița s-a dus 
vestea.

Din cite sîntem Infor
mați, pe nici o cale ferată 
din tară nu se petrec lu
cruri atît de revoltătoare 
ca pe linia București—Olte
nița. Măsura acestor fapte 
o dă totalul amenzilor a- 
plicate de miliție si de in
spectorii C.F.R. — in zilele 
-it am călătorit noi cu tre
nurile 8734. 8733. 8737. 8723, 
8716 ș.a.m.d. Iată suma ; 
200 000 lei I Te și întrebi : 
cum de se mai găsesc oa
meni care preferă să plă
tească amenzi în loc să se 
poarte ca... oamenii? Iată-i, 
de exemplu, pe D. Șoarice 
și pe Tudor Petre din co
muna Gălbinași, pe Turcu

Petre din Șoldanu. Stau la 
fereastră și fumează duși 
pe ginduri. Cum și-au ter
minat țigările, au aruncat 
mucurile pe covorul de li
noleum, de parcă le-ar a- 
runca la ei acasă pe bătă
tură. Curind. din covor în
cepe să iasă fum...

— Cum de nu vă crapă 
obrazul ? Scrumierele sînt 
alături. De ce aruncați ți
gările pe jos ?

una. nici două, pune mîna 
pe semnalul de alarmă și 
trage. Trenul se oprește 
brusc, lumea se alarmează, 
apare controlorul. Culea nu 
se ascunde ca domnul Goe, 
copil prost crescut de „ma- 
mițica". El iese la lumină, 
taie drumul controlorului, 
îi dă citiva pumni, îi spar
ge chiar și geamul lămpii 
de control și — ca să afle 
toată lumea că el e Vasile
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Bunul simf 
pierdut in gară...

Nici un răspuns. Altul, 
Petre luga din comuha Plă- 
tărești, stă tot la geam, 
roade alune și cojile le a- 
runcă pe jos : Constantin 
Apostolache, tot din Plătă- 
rești, ridică ștacheta neo- 
brăzării șl, din te miri ce, 
începe să înjure pe cei din 
preajmă, devenind huli
gan.

— Mie nici de miliție nu 
ml-e frică — strigă el, 
ca să știe lumea cine e și 
ce poate.

Mințea de înghețau a- 
pele. Cind a văzut că mili
țienii sint chiar alături a 
scos repede portofelul să 
plătească amenda...

Călătorim cu trenul nr. 
8737. care circulă de la gara 
Obor spre Oltenița. Ajun
gem în apropierea comu
nei Mitreni. E tocmai loca
litatea în care a văzut lu
mina zilei și Vasile Culea. 
Aflîndu-se și el in trenul 
8737, ce s-a gîndit ? Ce-ar 
ti să dau pe-acasă ? Și nici

din Mitreni — mal sparge 
și trei ferestre din tren. 
I-am zis la arest : „O tă
cuși, Vasllică 1“ „Plînge su
fletul în mine", a răspuns 
el trist. Dar e oare nevoie 
să ajungi pină la arest ca 
să ințelegi cum să te com
porți în societate ? în loc 
să meargă frumos acasă. 
Vasilică a ajuns să fie a- 
cuzat pentru daune aduse 
avutului obștesc, pentru a- 
tentat la siguranța circu
lației.

Sint o mulțime de tre
nuri care circulă între 
București șl Oltenița. Toate 
— înțesate de navetiști. 
Unii din provincie, care 
lucrează în București, alții 
din București, care lucrea
ză în comunele și orașele 
județului Ilfov. C.F.R.-ul a 
ascultat cu atenție și cu 
respect cererile navetiștilor 
și a pus in circulație, la o- 
rele cele mai potrivite, 
citeva perechi de trenuri.

Călătorim cu trenul 8723.

Se pare însă că unii dintre 
navetiști și-au pierdut bunul 
simt in gară. Merg cu noi și 
Mihai Florea. și Tudor A- 
postolescu, ambii din Cer- 
nica. Sint tineri. Alții, la 
vîrsta lor, iși întemeiază 
familii, își croiesc rostul 
vieții. Mihai și Tudorică 
s-au glndit însă să facă 
altceva, să se lege de 
fete în tren. Să se „dis
treze" și ei in drum spre 
casă. Supărați foc pentru 
că fetele nu le dădeau a- 
tenție și, mai ales, pentru 
faptul că, indignați de cele 
văzute, cetățenii, i-au luat 
de guler și la prima statie 
i-au dat jos din tren, Mihai 
și Tudorică au început să 
arunce in tren cu pietre. 
S-au potolit abia după ce 
au spart citeva ferestre și 
cind au fost luați Iar de 
guler...

De fapt, una dintre con
statările principale pe care 
le-am făcut in zilele rai
dului nostru este legată 
tocmai de poziția fermă, 
spontană a unor cetățeni 
serioși fată de cei care a- 
duc pagube avutului ob
ștesc. confortului din tren, 
•care îndrăznesc să se dedea 

-"la acte huliganice. Este o 
opoziție firească, necesară, 
care trebuie Încurajată.

Desigur. în zilele raidului 
s-au găsit destui de-alde 
Tudorică si Vasilică. Se vor 
mai găsi și in continuare 
(miliția își urmează cerce
tările). După cite am fost 
informați de tovarășul lo- 
cotenent-colonel Vasile In- 
drei și de inspectorii de bi
lete C.F.R.. o primă mă
sură de ordin general, in 
afară de amenzile aplicate, 
e aceea că ori de cite ori 
este cazul se trimit consi
liilor populare și conduce
rilor unităților în care lu
crează indivizii certați cu 
normele noastre de con
duită civică scrisori oficiale 
în care se arată faptele 
comise. Sperăm că aceste 
scrisori vor prilejui peste 
tot o dezbatere colectivă 
serioasă, un moment de e- 
ducație civică din care să 
învețe și cei aflat! în culpă, 
și alții.

Gh. GRAURE

ÎN MAGAZINELE 
COOPERAȚIEI DE CONSUM 

„Decada mărțișorului"
Și in acest an, intre 27 februarie 

și.8 martie, in magazinele din în
treaga tara se organizează „De
cada mărțișorului".

Cooperația de consum a luat mă
suri din timp pentru buna orga
nizare a rețelei sale comerciale cu 
mărfuri care să poată satisface 
cele mai diverse preferințe ple 
cumpărătorilor. Marile complexe 
comerciale, supercoopurile și maga
zinele universale ale cooperativelot 
de consum își întîmpină clientela 
cu o mare diversitate de articole 
de îmbrăcăminte pentru noul sezon 
pe care-1 anunță tradiționalul măr
țișor. Printre acestea se numără 
diverse modele de tricotaje șl con
fecții de primăvară, articole de ga
lanterie fină și marochinărie, len
jerie. ciorapi, cămăși, cravate din 
mătase naturală și sintetică, poșete, 
umbrele, cordoane, etc. Mult soli
citate în această perioadă sînt ra
ioanele cu articole de podoabă pen
tru femei, pare Oferă o gamă bo
gată și atrăgătoare de mărtișoare, 
coliere, inele, broșe. mărgele si al
tele.

în fotografie : aspect din super- 
magazinul din Tuzla, jud. Con
stanța.
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Ieri, la schi
Desfășurată pe Valea lui. Carp, 

pe o pirtie cu zăpadă înghețată, 
proba masculină de slalom uriaș din 
cadrul campionatului national de 
schi a revenit brașoveanului Ion Ca- 
vasi. cronometrat cu timpul de 
100”041/1 000. Pe locurile următoare : 
Dan Cristea (100”146/l 000). Virgil 
Brenci (100”897/1 000). Pirtia a mă
surat 1 300 m și a fost pichetată CU 
32 de porți. La combinata alpină, pe 
primul loc : Dan Cristea. secundat de 
Dan Frătilă.

Proba feminină de slalom uriaș a 
revenit brașovencei Daniela Uncrop, 
urmată de Suzana Rat (Predeal) și 
Minodora Munteanu (Oradea).

Duminică la fotbal

Optimile de finală ale „Cupei României"
Duminică, pe terenuri neutre, șe 

vor desfășura meciurile din cadrul 
optimilor de finală ale „Cupei Româ
niei" la fotbal. Pe stadionul Repu
blicii din Capitală, cu începere de la 
ora 14,30. se va disputa partida din
tre echipele Universitatea Craiova și 
Jiul Petroșani. z

Iată programul celorlalte jocuri : 
Cimpina : Rapid București — I.C.I.M. 
Brașov ; Ploiești : Metalul București 
— F. C. Argeș Pitești ; Focșani :

C.S.U. Galați — S.C. Bacău ; Pitești : 
Minerul Motru — Steaua București ; 
Roșiori de Vede : Progresul Corabia 
— Automecanica București : Rm. Să
rat : FiC.M. Reșița — C.S. Botoșani : 
Deva : U.T. Arad — F.C. Bihor.

★
Biletele de intrare la meciul din 

Capitală (Universitatea Craiova — 
Jiul Petroșani) vor fi puse in vinza- 
re începînd de sîmbătă dimineață la 
casele obișnuite de bilete.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Proba de 20 km din cadrul cam

pionatelor mondiale de biatlon. care 
au început ieri la Lillehammer (Nor
vegia), a fost cîștigată de finlande
zul Heikki Ikkola cu timpul de 
1 h 10’51”8/10 (un minut penalizare), 
urmat de Sigleif Johansen (Norve
gia) — 1 h 11T6”3/1O (2’). Aleksandr 
Tihonov (U.R.S.S.) — 1 b 11’18”
1/10 (2’).

Concurentul român Gheorghe Gîr- 
nită s-a situat pe locul 15. cu timpul 
de 1 h 14’38”7/10 (2’). Au terminat în
trecerea 44 de sportivi.

• în cadrul turneului pe care-1 
intreprinde în Polonia. echipa de 
rugbi Politehnica Iași a susținut un 
meci amical la Lublin cu formația 
locală Budowliani. Rugbiștii români 
au obținut victoria cu scorul de 18—3 
(4—3).
• în proba de simplu bărbați a 

turneului de tenis pentru „Cupa 
Steaua". Iosif Chereches l-a întrecut 
cu 6—4. 6—1 pe C. Curca. M. Mîrza 
a ciștigat prin neprezentarea lui B. 
Almășan. Dan Nemeș l-a învins cu
6— 3. 7—5 pe C. Popovicl. iar Jean 
Bircu l-a eliminat cu 6—4. 6—7. 6—3 
ne Codin Dumitrescu. La simplu fete. 
Valeria Balaj a întrecut-o cu 3—6.
7— 5, 6—3 pe Maria Romanov.

• La Lyon, tn meci retur pentru 
sferturile de finală ale „Cupei cu
pelor" la baschet masculin, echipa 
franceză A.S. Villeurbanne a între
cut cu scorul de 105—94 (53—36) 
formația Steaua București. La Bada- 
lona, în celălalt joc al grupei B. for
mația locală Juventud a învins cu 
scorul de 93—86 (56—42) echipa ita
liană Forst Birra Cantu. In clasa
mentul grupei, pe primul loc s-a 
clasat Forst Birra Cantu, urmată de 
Juventud Badalona. Steaua București 
și A.S. Villeurbanne.

Rezultate înregistrate în grupa A 
a aceleiași competiții : Radnicki Bel
grad — Slavia Praga 84—54 (47—26) ; 
Spartak Leningrad — Cinzano Mila
no 103—86 (57—44). Pentru semifi
nalele competiției s-au calificat echi
pele Radnicki Belgrad Cinzano Mi
lano. Forst Birra Cantu si Juven
tud Badalona.

• în cadrul campionatelor de atle
tism pe teren acoperit ale Ungariei, 
care se desfășoară Ia Budapesta, 
Istvan Major a ciștigat proba de să
ritură în înălțime cu 2.16 m. iar Ilona 
Bruszeniak a ocupat primul loc în 
proba feminină de 60 m garduri, cu 
timpul de 8”33/100. După cum s-a 
mai anuntat. participind ca invitată, 
atleta româncă Natalia Andrei-Mă-

rășescu a terminat învingătoare în 
proba de 1 500 m. stabilind un nou 
record național cu timpul de 4T0” 
2/10.

• După trei runde. în turneul in
ternational de șah de la Tallin con
duce marele maestru sovietic Mihail 
Tal. cu 3 puncte, urmat de Roma- 
nișin (U.R.S.S.) — 2.5 puncte, tn 
runda a treia. Tal l-a învins ne 
Poutiainen. Gulko pe Unzicker. iar 
Romanișin a ciștigat la Velimirovici. 
Partida Ornstein-Vadasz s-a încheiat 
remiză.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27 și 28 februarie. In țară : Vreme cal
dă. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea pîoî locale, mai ales în vestul și 
nordul țării. Vîntul va sufla moderat, 
predominind din sectorul vestic. Tem
peratura în scădere ușoară. în a doua 
parte a intervalului. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre minus 2 și 
8 grade, iar maxima între 6 și 16 gra
de, local mai ridicată la început, tn 
București 3 Vreme caldă. Cerul va fi 
temporar noros. favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt moderat. Tempera
tura, ușor variabilă.

Desigur că nu edi
ția nouă în „ton co
lor" justifică, in pri
mul rind, readucerea 
pe ecrane a filmului 
Răscoala, după roma
nul cu același titlu 
al lui Liviu Rebrea- 
nu. în regia lui 
Mircea Mureșan. pre
miat ca „opera pri
ma" la Festivalul in* 
ternational de la Can
nes, în 1966. precum 
si la Festivalul natio
nal de la Mamaia, 
pentru regie si pentru 
muzică (Tiberiu Olah). 
Cel mult, procedeul 
tehnic de virare „ton 
color" împrumută pe
liculei transparenta u- 
nel lumi de acvariu și. 
in același timp, pati
na fotografiilor vechi.

Justificarea esenția
lă. în schimb, stă in 
valoarea estetică, is- 
torico-politieă a aces
tui film, in capacita
tea autorului de a e- 
voca unul din seis
mele de gradul cel 
mai înalt din istoria 
României moderne, 
Mircea Mureșan și -a 
propus, pe de o parte, 
să-și alcătuiască ope
ra ca pe o țesătură de 
fapte de cronică, a- 
proaoe de spiritul do
cumentarului. si. pe de 
altă parte, s-a străduit 
cu folos să nareze, să 
povestească, adică să 
interpreteze — parti- 
cipînd filozofic și sen
timental la frămîntă- 
rile vremii — eveni
mentele. conjugind, 
cum spun esteticienii 
filmului, și prezentul, 
și trecutul, pentru a e- 
videntia mișcarea for
țelor istorice, dialec
tica 16r. datoriță că
rora esența se1 dezvă
luie în fenomen.

în raport cu cartea 
lui Rebreanu (scena
riul e de Petre Săl- 
cudeanu). adaptarea

cinematografică păs
trează structura com
pozițională și episoade 
întregi, adăugind tot
odată elemente de ex
presivitate specific fil- 
mică și accentuind un 
aspect semnalat de 
George Călinescu in 
pagina tipărită, lite
rară : „Desfășurarea
narațiunii e aparent 
obiectivă. însă scriito
rul ține cu țăranii". 
Vizualizînd imaginile 
din roman, filmul îm

parte și conturează 
parcă mai tranșan1 
cele două universuri 
in conflict — al țăra
nilor și al boierilor — 
„tinind" și mai tare 
cu țăranii, din unghiul 
obiectiv al gîndirii și 
sensibilității noastre 
contemporane. Cu ex
cepția plimbării „prin 
păminturi" a bătrînu- 
lui Miron luga (Nico
lae Secăreanu). boieri
mea e surprinsă cu 
precădere într-o am
biantă „închisă", in 
asfințit, fără per
spectivă. fără con
tacte directe și intime 
cu adevăratul protago
nist al tragicelor răz
merițe de la 1907: pă- 
mîntul. Dimpotrivă, ță
ranii apar aproape 
tot timpul in „aer li
ber", in peisaje des
chise, care oferă ope
ratorului Nicu Stan 
ocazia de a-și da mă
sura talentului plastic. 
Speotatorul simte și 
preia cu sinceritate 
simpatia realizatorilor 
pentru cei care au 
trudit din moși-stră- 
moși pe ogoare, le-au

apărat și le-au stropit 
cu sîngele lor viu. Ce 
frumoase ni se a- 
rată a fi. și acum, la 
zece ani după apariția 
filmului, scenele in 
care Anton Nebunu 
(Emil Botta) anunță 
venirea „călăreților 
albi", acefea in care 
tinărul și vigurosul 
Petre (Ilarion Cloba- 
nu) meditează cu gra
vitate la învolburata 
lui viată, dar. mai a- 
les spontana horă a 
satului, în cercuri con
centrice: un dans ra
pid si trist, amar, 
surd, fără bucurie, 
ca însăși existenta 
celor care-1 execu
tă, prevestind parcă, 
mocnind, dezlănțuirea 
pedepsitoare a răscu- 
laților ce avea să ur
meze, iureșul lor jus
tițiar asupra castelu
lui. Această frumusețe 
cinematografică con
stituie un valabil e- 
xemplu de împărtăși
re și însușire din par
tea cineastului a filo
zofiei si sentimentelor 
populare, traduse în 
autenticitatea reoglin- 
dirii artistice, filmice 
a epopeii anului 1907.

Răscoala rămine un 
film care se situează 
cu cinste în prelungi
rea nobilei moșteniri 
figurative lăsate de un 
Andreescu sau de un 
Luchian; a zguduito
rului pamflet al lui 
Caragiale: a nemuri
toarelor file epice ale 
lui Rebreanu. pe care 
le întregește în pate
tice fotograme menite 
să ateste vitalitatea și 
forța spirituală și mo
rală a țărănimii noas
tre. capabilă să pre
schimbe jalea suferin
țelor și jertfelor de 
ieri în bucuria crea
toare a muncii elibera
te de azi și de mîine.
Florian POTRA

DIVERS!
I Izvor pierdut ' 
' și... regăsit I
Itn timpul ultimului război. In I 

apropiere de Tirgu Neamț au I 
avut loc intense bombardamente.

I Intre altele, a fost distrus si re- î 
numitul izvor de ape termale de | 
Ia Oglinzi. Pierzîndu-i-se urma,

I izvorul n-a mai putut fi utilizat ■ 
timp de peste 33 de ani. Date | 
fiind valoarea si importanta de-

I osebită a acestor ape in tratarea | 
diferitelor afecțiuni, au fost 
efectuate forări si sondaje in- I 
tense — si ce credeți ? Izvorul

Icu pricina a fost descoperit la I 
citiva kilometri depărtare de | 
locul de origine. Odată regăsit,

Ise fac pregătiri pentru a fi fo- ■ 
losit din nou intru sănătatea I 
oamenilor.

I Cumătră 
îmblînzităI

I
I
I
I
I
I
I

Ctlm-necum, cooperatorii ___
Iratoșu. județul Arad, și-au des
coperit. de curind. o nouă în
deletnicire : creșterea de vulpi 
argintii. Pină acum, numărul 
„cumetrelor" a ajuns la 130 și 
continuă să crească. Peste citiva 
ani. cind se va obține prima 
„recoltă" de blănițe, cooperatorii 
se vor alege cu citeva milioane 
de lei. Afiînd de noua îndelet
nicire a celor din Iratoșu. ve
cinii din celelalte sate le-au și 
scos porecla de „șireti", ca și 
cumetrele, asigurîndu-i însă că 
nici ei n-or să se lase mai pre
jos. Numai că. atunci cind se 
așteptau mai puțin. Iratoșenii 
le-au aruncat o nouă mănușă : 
creșterea de nurci. Deocamdată 
au numai... 300. ’ 
multi bani 1

din

La mai multe și

I
I
I
I
I
I
I
I

TEATRUL LA RADIO Șl TELEVIZIUNE

„Soarele alb"
Alături de alte cinci 

spectacole, dintre care 
menționăm o piesă 
consacrată „anului 
fierbinte 1907", pre
cum și scrieri inspi
rate din actualitate, 
semnate de Aurel Ba- 
ranga. Paul Everac și 
D. R. Popescu, „Tea
trul radiofonic" a pre- 

Btzentau-săptămină tre-
< i cuta „Soarele alb" — e 
j țRrwnieră interesantă 

sub .mai multe as
pecte.

înscrierea în re
pertoriu a acestui sce
nariu semnat de EH— 
sabeta și Adrian Nun
țiu marchează o pre
ocupare de continui
tate a redacției de tea
tru a Radioului: pro
movarea unor lucrări 
inspirate din actuali
tate. Piesa relevă tre
cerea unor interese 
individuale de mo
ment înaintea intere
selor obștești, „prac
tica" asumării unor 
angajamentț de pro
ducție neracordate po
sibilităților reale, fe
nomen care, nu în- 
timplător, merge mină 
in mină cu reaua gos
podărire a bogățiilor 
colective existente. Ea 
denunță periculoasa 
sete de prestigiu și 
autoritate a unor in
divizi străini de codul

eticii socialiste, dar 
evidențiază și felul în 
care mobilurile, tacti
ca și strategia lor sînt 
demascate și amendate 
de către ceilalți.

Semnificația etică și 
politică a scenariului 
ar fi fost și mai pu
ternică dacă simțul 
de observație și fa
miliaritatea autorilor 
„Sparelui alb" eu u- 
niversul satului con
temporan âr fi fost 
dublate de o mai pro
nunțată vocație a con
struirii și gradării unui 
conflict dramatic, dacă 
ei ar fi portretizat mai 
generos eroul pozitiv’ 
și ar fi avut tăria să 
evite finalul retlexiv- 
poetizant.

„Soarele alb" con
stituie o „premieră 
absolută", demnă de e- 
logiat și sub aspectul 
genului de spectacol 
de teatru radiofonic 
pe care îl propune. 
Pentru prima oară cu 
acest prilej și-au dat 
întîlnire în fața mi
crofonului, alături de 
artiști cunoscuți, nu
meroși artiști ama
tori.

Alexandru Vrapciu, 
Teodor lonescu. Emil 
Baciu, Mihai Ada- 
mescu, Mioara Oltea- 
nu. Ion Romanescu. 
Mihai Ion ș.a. sînt

membrii unul apreciat 
teatru popular din 
Buzău. Iar experiența 
pe care ei au dobin- 
dit-o de-a lungul ani
lor, adăugată talentu
lui, i-a situat cu 
cinste in tovărășia 
lui Ștefan Mihăilescu- 
Brăila, Mihai Mereuță, 
Dan Damian, Sorin 
Gheorghiu.

Toti interpretif â'Șâ- 
dar, îndrumați cu com
petență și dăruire 
de regizorul Cristian 
Munteanu, s-au re
marcat prin preocupa
rea sublinierii mesa
jului politic, educativ 
al piesei.

Merită semnalat, de 
asemenea, că Tele
viziunea a prezen
tat in intervalul a- 
celeiași săptămîni două 
reușite spectacole-pre- 
luări ale unor montări 
ale Teatrului „C. I. 
Nottara" și Teatrului 
,.Mihai Emineseu" din 
Botoșani — despre care 
am scris cu prilejul 
premierelor absolute: 
„întoarcerea la Mi- 
cene" de Evanghelos 
Averoff Tossizza, în 
regia lui Dan Nasta. 
și „Cantemir Bătrî- 
nul“. de Nicolae Iorga.

Natalia STANCU- 
ATANASIlf

■ ■ a ■ ■ q ■ ■■■■■■
PROMOVAREA FEMEII

(Urmare din pag. I)

in întreprinderi dotate cu tehnică 
înalță și in care se fabrică produse 
de înaltă tehnicitate. Ceea ce s-a 
înfăptuit constituie. într-adevăr. pași 
înainte în aplicarea Hotăririj C.C. al 
P.C.R. Realitatea din unele unităti 
insă arată că încă e nevoie de o ati
tudine mai decisă, de o poziție mai 
hotărită tată de îndeplinirea, la toa
te nivelurile, a sarcinilor ce privesc 
atragerea femeilor in activitatea eco
nomică și socială. Este de datoria 
conducerii ministerelor, centralelor 
industriale, unităților economice, sin
dicatelor. a consiliilor populare să 
asigure în mod energic traducerea în 
viată a întregului complex de măsuri 
cuprinse în hotărîre. Permanenta a- 
cestel preocupări trebuie să depă
șească în toate cazurile nivelul dez
baterilor. aJ declarațiilor și recunoaș
terilor de principiu, fiind nevoie de 
solutionarea efectivă a unui complex 
întreg de factori. Comitetele de par
tid județene, municipale, orășenești, 
comunale și din unitățile socialiste, 
organizațiile de bază, toate organele 
și organizațiile de partid au obligația 
să urmărească în mod perseverent rea
lizarea măsurilor preconizate pentru 
afirmarea plenară a maselor de fe
mei in viata economică și socială, să 
ia toate măsurile care să asigure în
deplinirea sarcinilor trasate de partid 
in această privință. Trebuie să se ac
ționeze in continuare cu hotărîre pen
tru creșterea ponderii tortei de mun
că feminine in totalul angajatilor. 
Acest obiectiv trebuie îndeplinit res- 
pectîndu-se atît cerințele economiei 
naționale și condițiile locale, cit și re
comandările nomenclatorului de o- 
cupatii în care au prioritate femeile. 
Astfel, cu toate progresele făcute, 
sint incă multe locuri de muncă, ce 
presupun un efort fizic mai mic. ocu
pate de bărbați, după cum mai exis
tă locuri de muncă relativ grele 
unde găsim femei.

Atragerea femeilor în activitatea e- 
conomică a tării trebuie continuată

prin asigurarea îmbunătățirii conti
nue a calificării lor. creșterii perma
nente a competentei profesionale a 
muncitoarelor și specialistelor. îndru
mării lor. fără rezerve, spre diferi
tele forme de studiu, perfecționare, 
specializare, reciclare a cunoștințelor. 
Trebuie înlăturate cu desăvîrșire a- 
cele situații în care, deși majoritatea 
cadrelor o formează femeile, deși în
tre ele există cele mai îndreptățite 
candidate pentru a urma unele 
cursuri sau alte forme de perfecțio
nare a cunoștințelor, sint preferați, 
in mod cu totul subiectiv, bărbați.

Este notabil progresul făcut pe 
baza aplicării Hotăririi Plenarei C.C. 
al P.C.R. în sensul promovării femeii 
în munci de răspundere. Cu toate a- 
cestea, îndeosebi în domeniul econo
miei, în unele activități sociale, re
zultatele nu sînt mulțumitoare. Exis
tă. bunăoară, organe colective de 
conducere a unităților cu personal 
de muncă preponderent feminin, 
consilii ale oamenilor muncii, in care 
prezenta celor ce-și aduc contri
buția hotărîtoare la activitatea 
productivă este insuficientă, ne- 
reflectind în mod fide) struc
tura colectivului. în agricultură, 
în special în agricultura coope
ratistă. există foarte multe femei 
care muncesc, dar foarte puține in. 
funcții ca cele de președinte sau vi
cepreședinte ai consiliilor de conduce
re ale cooperativelor agricole de 
producție.

Referitor la domeniul foarte larg 
al serviciilor pentru populație, de 
toate categoriile, io care lucrează un 
mare număr de femei și unde soirii 
tul lor gospodăresc e necesar ca aerul 
și ca apa. domeniu de activitate care 
se adresează în mod direct cerințelor 
gospodărești, prezenta femeilor nu 
numai în calitate de angajate, ci și 
în muncile de conducere, este încă 
mică. Această situație se resimte si 
în neajunsurile care mai persistă în 
aceste sectoare. în care nu e fructifi
cat potențialul considerabil de price
pere și spirit gospodăresc al numă

rului mare de femei care muncesc în 
mod efectiv.

Atît prezenta activă a femeilor In 
activitatea economică și socială a 
tării, cit și continua ridicare a pre
gătirii lor politice și profesionale, ca 
și promovarea mai decisă a tovarășe
lor noastre de muncă si viată in 
munci de răspundere. . începînd cu 
conducerea echipelor, a formațiilor 
de lucru, presupun și crearea acelor 
condiții care, tinind seama si de în
datoririle femeilor ca gospodine si 
mame, de cerințele familiilor, să le 
permită a-si consacra o parte mai 
mare a timpului realizării pe plan 
profesional si social. Producția, stu
diul. activitatea de conducere cer 
timp, deci trebuie creat disponibil 
de timp, prin degajarea programului 
zilnic al femeilor de obligații greoaie, 
nejustificate în condițiile vieții mo
derne, ale progresului tehnic si ac
centuării diviziunii muncii pe plan 
social. Din acest punct de vedere 
trebuie să fie traduse in fapt mai 
operativ programele si planurile ela
borate. care vizează soluții concrete, 
cum ar fi mărirea sortimentelor pre
paratelor și semipreuaratelor culina
re. extinderea și diversificarea servi
ciilor și prestărilor. înmulțirea unită
ților de tip „gospodina", a cantinelor- 
restaurant. pensiunilor, spălătoriilor, 
atelierelor de diferite tipuri. Unită
țile industriale profilate trebuie să-si 
îndrepte atentia nu spre orice fel de 
noutăți, ci, în mod prioritar, spre a- 
cele utilaje și aparate care ușurează 
in mod efectiv și reduc timpul ocu
pațiilor gospodărești.

Realizarea măsurilor complexe indi
cate de partid constitpie condiția 
fundamentală pentru aplicarea efec
tivă în viată a politicii noastre comu
niste de antrenare și promovare a 
femeii în multiple domenii ale vieții 
economice și sociale. în aceste con
diții, va continua si procesul de ri
dicare permanentă a pregătirii poli
tice și profesionale a tovarășelor 
noastre, temelie a afirmării tot mai 
plenare a personalității lor pe plan 
social și uman.
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Unde vă
puneți 
cheia ?

înainte de a vă grăbi să__
pundeti la întrebare, vă sfătuim 
să vă mai ginditi o dată dacă 
n-ar fi mai bine, mai sigur și 
mai... ieftin să aibă fiecare mem
bru la familiei cite o cheie decît 
să fie una singură și pusă în
tr-un loc unde o poate găsi un 
răufăcător. Așa cum a fost ca
zul cetătencei L. I. din Cluj-Na- 
poca. De la o vreme își punea 
cheia — credea dinsa — într-un 
loc ferit, anume făcut în zidul 
casei. Dar uite că locul cu pri
cina a fost depistat de un anume 
Valentin Neamtu. din satul Pă- 
dureni, care a luat cheia și a 
intrat frumușel înăuntru, ca la 
el acasă. Dar tocmai cind se 
grăbea să înșface tot ce-i cădea 
mai valoros la îndemină. a fost 
el însuși „înșfăcat" de cine tre
buie. Norocul gazdei. Alte două 
gazde dinaintea ei au pățit-o 
rău de tot. tot din pricină că 
V. N. le găsise cheile... ascunse. 
Acum stă și el ascuns sub cheie.

râs-

Cornul 
de căprior

Din una. din alta, la cite o 
supărare iscată din senin. Vasile 
Voicu din Sibiu, strada Rudolf 
Meier nr. 8. adresa celor din jur 
aceeași amenințare : „Dacă te 
împung eu o dată cu cornul"... 
Oamenii socoteau amenințarea 
lui o glumă, deși habar n-aveau 
care ar 
Deunăzi, 
rul“, din 
menințat . ______ _____ ____ _
„Mă. dacă te impung eu cu cor
nul...". Mai fricos din fire. P.B. 
a chemat militia. Și nu mică le-a 
fost mirarea celor din jur cind 
asupra lui Vasile Voicu s-a gă
sit un „corn de căprior bine as
cuțit. tocmai bun pentru impun- 
gere". Fapt pentru care a fost 
și el „impuns" pe loc cu o a- 
mendă.

putea să-i fie tilcul. 
la cofetăria „Trandafi- 
vorbă-ti vorbă, l-a a- 
și pe cetățeanul P.B. ;

S-a
„curentat**

De la un capăt la altul al tă
rii, folosirea gospodărească a e- 
nergiel electrice constituie o 
preocupare prioritară pentru 
toate colectivele de muncă, pen
tru toti cetățenii. Nu insă si pen
tru,llie loan din Timisoara. Pia
ța Traian nr. 2. tn apartamen
tul său, mașina electrică de gă
tit. frigiderul si alte aparate e- 
lectrocasnice funcționau me
reu. dar de plătit, el plătea cel 
mai puțin, pentru că „ar consu
ma. chipurile, cel mai puțin cu
rent". Sesizate, organele l.R.E. 
Timisoara au descoperit „miste
rul". în urma unui șiretlic, con
torul lui 1. I. nu înregistra exact 
curentul consumat. A fost în
tocmită o notă de plată adevă
rată. Si a ieșit foarte încărcată : 
12 486 lei. Plus ce-o să mai 
dauge instanța de iudecată...

Neatenție 
fatală

a-

auUn grup de tineri clujeni 
plecat să-si petreacă duminica 
in aerul proaspăt si ozonat al 
Apusenilor. Nimic mai firesc. 
Numai că unii dintre ei, in loc 
să meargă pe drum, s-au înși
rat de-a lungul liniei ferate, in
tre stafiile CiUcea si Poeni. Ni
mic mai periculos. Printre ei se 
afla si Liviu Sipos, frigotehnist 
la fabrica de bere. Neatent, el 
n-a observat apropierea unui 
tren personal. A fost accidentat 
mortal.

Rubricâ realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
..Scînteli'
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PE FILIERA PRODUSELOR REPROIECTATE
Din expoziție spre producție ■ cit de scurt este drumul, 

ce piedici există, ce mentalități trebuie învinse?
lin decupaj din „Scînteia"...

9;

...și un scurt memento: avantajele 
noului tip

® mai ușor cu 125 kilograme

• manopera necesară fabricării se diminuează 
cu peste 20 la sută

• economia anuală care se realizează prin 

introducerea în fabricație de serie a noului 
produs este de 420 mii lei

Un decupaj din „Scinteia"...

...și avantajele produsului 
reproiectat

Plin înlocuirea generatorului de curent al
ternativ pentru motoarele diesel D-30 cu un 
alternator, se asigură :
• îmbunătățirea parametrilor tehnici 
și funcționali ai produsului finit ® eco
nomisirea a 6,8 kg metal la fiecare 
produs ® reducerea cheltuielilor de 

producție cu 475 lei

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală.
10,00 Teleeinemateca : ..Andrei Rublldv4* 

— producție a studiourilor sovie
tice.

18.30 Poeme de Magda Isanos.
12.50 Telex.
16.30 Curs de limbă franceză.
17,00 Telex.
17.05 Emisiune în limba germană.
18.50 Tragerea loto.
19.00 Telecronica pentru pionieri.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 La ordinea zilei.
20.00 Ancheta TV : ..Dosarul 814".
20.20 Film artistic : .,Cursa" — produc

ție a Casei de filme Unu. Pre
mieră TV.

21.50 Cadran mondial.
22.10 Vedete internaționale : Gilbert

Becaud, Ayda Pekan, Carene
Cheryl. Paul Anka, Marta și Tena, 
grupul Queens.

22.30 Telejurnal.

PROGRAMUL 2
17,00 Telex.
17.05 Treptele afirmării.
18,00 ..Cheia lui Hipocrate"
18.20 Ora veselă.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Fragmente din opera ..Tfâviata" 

de Verdi.
20,55 ..Biruit-au gindul". Dătător de 

școli și datini — Gheorghe Asâchi.

• CENTRU POLONEZ 
PENTRU CERCETĂRI COS
MICE. La Varșovia își vă
inaugura în curind activitatea Cen
trul pentru cercetări cosmice al A- 
cademiei de Științe din R. P. Po
lonă. La lucrări — în special in 
domeniul fizicii cosmice, geodeziei 
cu ajutorul sateliților, meteorolo
giei cosmice, biologiei, medicinei. că 
și în activitatea de prospectare a 
resurselor naturale — vor participa 
experți din peste 30 de instituții 
din țară.

• INSECTE CONTRA 
INSECTELOR. tn R p Chi' 
ne2ă se experimentează, pe scară 
largă, metode biologice de com
batere â dăunătorilor agricoli. Ast
fel, sint utilizate diferite bacterii 
și insecte pentru distrugerea altor 
insecte dăunătoare, tn unele zone 
s-a recurs la trihograma (O va
rietate de viespe parazită) pentru 
distrugerea gărgăriței de orez, a 
viermelui de orez, a gărgăriței de 
porumb și de trestie de zahăr, in 
timp ce o altă varietate de viespe

Vizita delegației Seimului R. P. Polone

Apoi? Prototipul - regăsit in fabricația de serie
— Cum este și firesc, cricul de 

100 tone-forță reproiectat a fost 
introdus imediat in producția de 
serie — ne spune inginerul Gheor- 
ghe Săftoiu. directorul Întreprinde
rii „Energoreparații" din Bucu
rești. Primele cîteva zeci de ase
menea produse au și fost livrate 
beneficiarilor.

Rapiditatea transpunerii in prac
tică a noii soluții se dovedește 
rodnică. Pînă acum, la acest pro
dus reproiectat după metoda ana
lizei valorii s-au economisit 4 tone 
de metal.

— Executăm în acest an peste 
1 000 de cricuri in trei va
riante — reproiectate — de 30, 
50 și 100 tone-forță, preci
zează Ion Sîrbu. maistru prin
cipal in atelierul de prelucrări me
canice. Consumul de metal se re
duce la aceste trei produse cu 42 
tone. In plus, noua tehnologie de 
fabricație prevede și un consum 
de manoperă mai scăzut, ceea ce 
duce la creșterea productivității 
muncii.

Avantajele promovării rapide a 
noului sint evidente, convingătoa
re. Dar colectivul de la „Energo
reparații". care are de realizat in 
acest an sarcini deosebite în ceea- 
ce privește progresul tehnic — 
ponderea produselor noi și re
proiectate in totalul producției ri- 
dicindu-se la 32 la sută — nu se 
arată pe deplin mulțumit de rezul
tatele obținute pînă acum.

— Prototipul dispozitivului multi
funcțional adaptabil la tractoare a 
fost aproape gata la sfirșitul anu
lui trecut, ne relata maistrul 
Eugen Toader. Dar sculele necesare 
introducerii in fabricația de serie 
n-au fost gata la timp. Cauza ? 
Proiectele acestora din urmă au

sosit cu intirziere (n.n. : din pro
priul compartiment al întreprin
derii). Ca atare, vom finaliza pro
totipul abia spre sfirșitul lunii 
martie.

— Cu cit s-ar fi putut scurta 
termenul de realizare integrală a 
prototipului dacă se lucrau in 
paralel și sculele?

— Cu o lună și jumătate, apre
ciază inginerul Petre Podgoreanu.

Deci, produsul nou, așteptat de 
beneficiari ca „piinea caldă", va 
ieși pe porțile uzinei cu 45 de zile 
mai tîrziu decit ar fi fost posibil.

O concluzie se impune. Drumul 
noului, de la concepție la proto
tip și producția de serie, trebuie 
să fie cel mai scurt nu numai 
pentru pn produs sau altul, ci 
pentru toate!

Delegația Seimului Republicii 
Populare Polone, condusă de Stani
slaw Kania, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
deputat în Seim, care se află in vi
zită in țara noastră la invitația Ma
rii Adunări Naționale, a fost primită 
joi de tovarășul Ion Dincă. membru 
al Comitetului Politic Executiv ai 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R.. primarul general al Capitalei.

Tn cursul convorbirilor au fost e- 
vidențiate bunele raporturi, de strîn- 
să prietenie și colaborare multilate
rală, existente între partidele, țările 
și popoarele noastre, rolul deosebit 
al întîlnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Edward Gierek în ridicarea pe 
noi trepte a conlucrării româno-po- 
loneze in diferite domenii de acti
vitate.

S-a făcut. totodată, o informare 
reciprocă privind activitatea și pre
ocupările organelor locale ale puterii

de stat din cele două țări, precum și 
în. legătură cu participarea deputați- 
lor la înfăptuirea obiectivelor de dez
voltare economico-socială.

Au luat parte Aneta Spornic, vice
președinte al M.A.N., Costică Chi- 
țimia. vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal București, alți 
membri ai comitetului executiv al 
consiliului municipal.

A participat ambasadorul R.P. Po
lone la București. Wladislaw Woj- 
tasik. ★

Joi dimineață, delegația Seimului 
Republicii Populare Polone a depus 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism. 
Tot în cursul dimineții de joi, de
legația a vizitat unele cartiere da 
locuit din Capitală, precum și între
prinderea de mașini grele București.

După-amiază a fost vizitat Insti
tutul politehnic din București.

(Agerpres)

...și expediat la beneficiari

Maistrul principal Ion Sirbu. șetul de echipă Marin Dima și muncitorul 
Vosile Tudorache pregătesc pentru expedierea la beneficiari noile cricuri 

hidraulice de 100 tone-forță

Apoi? Noul se află
După 42 de zile de la prezenta

rea avantajelor noii soluții, ne a- 
flăm la „Timpuri noi" să consem
năm cum a fost materializată a- 
ceasta in practică. In locul unor re
zultate concrete sintem invitați din 
nou in fața vitrinei.

Pe hîrtie, avantajele soluției au 
rămas aceleași. Dar motoarele 
diesel D-30 aflate in fabricație de 
serie nu beneficiază încă de ea. 
Motivele ? Iată-le. așa cum ne-au 
fost prezentate de cițiva factori de 
răspundere din întreprinderea 
bucureșteană.

Ing. Mircea Ungureanu, șeful ser
viciului tehnic :

„Proiectele au fost gata la sfîrși- 
tul anului 1976. Nu s-a trecut ia 
aplicarea lor, deoarece există in În
treprindere un stoc supranormativ 
de generatoare (n.n. : folosite in 
vechea soluție constructivă) de care 
trebuie oricum să scăpăm".

Ing. Barbu Constantin, tehnolog 
șef : „Vă Închipuiți că soluțiile teh
nice se schimbă ca nasturii de la 
haină ? Trebuie timp... în plus, pro
iectului i-au lipsit cîteva „acare
turi" care au impiedicat aplicarea 
imediată a soluției propuse".

Ing. Marin Murărescu, directorul 
întreprinderii :

„Am extins (sic 1) utilizarea alter- 
natoarelor in locul generatoarelor 
și la alte tipuri de motoare. Soluția 
este eficientă".

Răspunsurile se învirtesc în aria 
stocurilor supranormative. a... nastu
rilor de la haină și a precizării u- 
nor avantaje deja cunoscute, dar o- 
colesc ou grijă răspunderea perso
nală care revine fiecăruia din fac
torii vizați tb promovarea hotărită 
a noului în intreprinderea bucu
reșteană.

Cînd filiera se întrerupe în magazii
încercînd să descurcăm filiera complicată în care s-a împotmolit 

I aplicarea noii soluții ne-am întrebat : oare nu există alternatoarele 
necesare ? Ajunși in depozitul întreprinderii, ne-am dat seama că 

l aceste produse nu numai că există, dar după cum sint „tratate", se 
I pare că prisosesc. Imaginea surprinsă de obiectivul aparatului de foto- 
I grafiat este revelatoare in acest sens. Alternatoarele. care ar fi trebuit 

să-și găsească locul in motoarele diesel D—30. zac ingrămădite intr-o 
dezordine de neînchipuit, Priviți, tovarăși muncitori de Ia „Electro- 
precizia" Săcele, care este soarta produselor livrate de dumneavoastră 
întreprinderii „Timpuri noi" ! După cum se vede. aici, in calea afirmă
rii noului stă și barajul lipsei de spirit gospodăresc.

cinema
• Pe aripile vfntului ; PATRIA — 
8.30: 12.15: 16.15 : 20.
• Fire care se rup : CENTRAL
- 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18.15: 20.30.
• Răscoala : SCALA - 9.15: 11.30; 
13.45; 16; 18.15: 20,30.
• Un suris, o palmă, un sărut :
SALA PALATULUI - 15; 17,15;
20.15, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; L6;-18,15; 20.30, FAVORIT - 
11.30; 13.45; 16: 18.15; 20.30. BUCU
REȘTI - 9: 11.15: 13.30; 16: 18.15; 
20.30, PALATUL SPORTURILOR 
$1 CULTURII’— 18,30.
• învingătorul: FESTIVAL — 9.15: 
11.30: 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.
• Cadavre de lux : CAPITOL — 
8.45; 11; 13.30: 16; 18.30; 21.
• Desfășurarea : TIMPURI NOI
- 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18: 20.15.
• Accident : GRIVITA - 9: 11.15;
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: 15.45: 18: 20,15. DOINA
- 12.30; 15: 17.30: 20.9 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
- 11,13: 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Trăind în libertate : FLAMURA
- 9.
> Fiecare moare singur : EFORIE
- 8,30: 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.
• Anul carbonarilor — 9,45. Nun
ta — 11,45. Mizerabilii (ambele se
rii) — 14. Greva — 18.30. Amant-ii
- 20,30 : CINEMATECA (sala U- 
nion).
• O vară cu un cowboy : MOȘI
LOR - 16; 18; 20.
• Haiducii lui Șaptecai : FLO-
REASCA — 15.30; 18: 20.15.
• Nopți si zile : VIITORUL — 
15.30: 19.
• Adevăratul curaj : DRUMUL 
SĂRII - 15.30: 18: 20.15. GIULEȘTI
- 10; 15,30: 17.45; 20.
• Copil de suflet : CASA FIL
MULUI - 10: 12: 14; 16; 18: 20. 
BUZEȘTI - 9: 11.15: 13.30; 16;
18.15; 20.15.
• Papiilon : PACEA — 16; 19.
• Să nu lipsiți de la întîtnire : 
UNIREA - 15.30; 17.45: 20.
• Soarele alb al pustiului : LIRA
- 15.30: 18: 20;I5.
• Africa Express : MIORIȚA — 
9: 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20.15. TO

tot in vitrină

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Sta

tului Kuweit, tovarășul George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe, 
a trimis o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe al Sta
tului Kuweit, șeicul Sabah Al-Ah- 
mad Al Jaber. ★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a trimis un mesaj de fe
licitare secretarului de stat britanic 
pentru afacerile externe, David O- 
wen. cu prilejul numirii sale în a- 
ceastă funcție. ★

Ambasadorii Republicii Federale 
Germania — Richard Balken, Repu
blicii Socialiste Cehoslovace — Lu- 
mir Hanak, și Regatului Unit al Ma
rii Britanii și Irlandei de Nord — 
Reginald Louis Secoride. la București, 
au depus, joi, in cadrul unor cere
monii separate, coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism. »

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Consiliului popular al municipiului 
București, ai Ministerului Afacerilor 
Externe, generali și ofițeri superiori.*

Joi Ia amiază a avut loc la Bucu
rești semnarea. Planului de colabora
re științifică pe anii 1976—1980 între 
Academia Republicii Socialiste 
România, pe de o parte, și Aca
demia polonă de științe, pe de altă 
parte. Prin punerea în aplicare a

zilei
noului plan se urmărește sporire* 
eficienței colaborării româno-polone, 
precum și perfecționarea continuă a 
metodologiei de lucru pentru obține
rea unor rezultate cit mai valoroase. 
Sint prevăzute schimburi reciproce 
de cercetători științifici, participarea 
la diverse manifestări pe tărîmul 
științei, strîngerea relațiilor între e- 
diturile și bibliotecile instituțiilor a- 
cademice.

Documentul a fost semnat de loan 
Anton, vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste România, Ro
man Moldovan, vicepreședinte al 
Academiei de științe sociale și poli
tice a Republicii Socialiste România, 
Si de Tadeusz Orlowski, prim-locții- 
tor al secretarului științific al Acade
miei polone de științe.

Au luat parte Theodor Burghele, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România. Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de ști
ințe sociale și politice, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, academicieni. alți oameni 
de știință și cultură. Erau prezent! 
Kornel Henschke, consilier al Am
basadei R.P. Polone la București, și 
membri ai ambasadei.

★
în sala Palatului Republicii a avut 

loc joi seara un reușit spectacol de 
balet. în prima parte a spectacolului 
a apărut ca invitată balerina Judith 
Jamison, solistă a cunoscutei com
panii de balet „Alvin Ailey" din 
S.U.A.

MIS - 9; 11.15; 13.30: 16; 18.15; 
20.30.
• Serenadă pentru etajlil XII : 
FERENTARI - 15.30; 18; 20.
• Sclava iubirii : ARTA — 15.30; 
17.45: 20.4» Povestea dragostei : MUNCA
- 15.45: 18: 20.15. RAHOVA - 16; 
18.15: 20.30.
• Expresul bulgărilor de zăpadă: 
POPULAR - 15.45; 18; 20.15.
• Pianul in aer : COSMOS — 
15.45: 18: 20.
• Tufă de Veneția : PROGRESUL
- 16; 18: 20
• Pentru un pumn de... ceapă :
FLACARA - 10: 12; 14: 16: 18; 20.
• Pinocchio: VITAN - 14 30- 16.
• Vaporul alb : VITAN — 18: 20.
• A treia încercare : CRÎNGAȘI 
— 17.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Richard al Hl-lca — 19.30. 
(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 19.30. (sala Atelier) : 
Destine — 20.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Harold Farber mân 
(S.U.A.) Solist : Valentin Gheor
ghiu - 20
• Opera Română : Manon (pre
mieră) — 19.

• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 19,30.
• Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Lungul drum al zilei către noapte
— i9, (sala Grădina Icoanei) : In
terviu — 19.30.
• Teatrul de comedie : Plicul — 
19.30.
• Teatrul Mic: Profesiunea doam
nei Warren — 19.30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Ultima cursă — 19.30, 
(sala Studio) : Fără lege și jude
cată (premieră) — 19.
• Teatru] Ciulești : Cu oltencele 
nu-i de glumit — 19.30. (sala din 
Calea Victoriei) : Paharul cu âpâ
— 19.30.
• Teatrul satiric-muzical ..C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Deschis pen
tru renovare — 19.30. (sala Vic
toria) : F nemaipomenit — 19.30. 
e Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Concert de muzică 
populară românească — 19.30.
• Teatrul ..I. Vașilescu" : Adam 
și Eva — 19.30.
• Teatru! ..Ion Creangă" : Păpu
șa cu piciorul rupt și Pufușor și 
Mustăcioară — H). Sflrlă năzdră
vanul — 17.
• Teatrul ..Țăndărică" (sala Vic
toria) : Pisica de una singură — 
17.
• Circul București iosefinf și 
arena magică — 19.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C, : 
Mielul turbat — 19.30.

Prevenirea și
Cîteva sfaturi

Este cunoscut că iarna și primă
vara, cu instabilitatea lor meteorolo
gică, constituie sezoanele de predi
lecție pentru apariția virozelor respi
ratorii. între care se numără și gripa. 
Ceea ce este mai greu de prevăzut 
este tipul de virus gripal care va pro
voca boala, ținînd seama că o parti
cularitate a acestui virus este aceea 
de a se prezenta in diferite variante 
datorită schimbărilor frecvente în 
structura sa antigenică. De aceea, 
aproape fiecare val de gripă este pro
vocat de o nouă variantă de virus, 
față de care populația nu dispune, in 
prealabil, de o imunitate specifică.

în prezent, in mai multe țâri de pe 
glob, ca și in țara noastră, s-au sem
nalat focare de gripă de tip B. fără 
insă ca acestea să aibă caracterul 
unor epidemii întinse. Este cunoscut, 
de altfel, faptul că tipul B al virusu
lui gripal determină epidemii cu ca
racter mai localizat, iar forma de 
boală este mai ușoară.

Gripa actuală afectează orice virstă, 
' dar predominant copiii mici si elevii. 

Boala începe cu senzație de fiori, fe- 
| bră. dureri musculare, dureri de cap 
I și iritația căilor respiratorii, manifes

tată prin tuse uscată, moderată, pre
cum și printr-o stare de oboseală și 
indispoziție generală. în forma 
simplă a gripei, febra durează 4—5 
zile, după care pacientul intră în con
valescență. cu o refacere destul de 
rapidă.

Bolnavul de gripă, imediat ce s-a 
declarat boala, trebuie să nu cir
cule. atit pentru motivul de a nu 
mai transmite și altora virusul gri
pal, cit și pentru securitatea sănătă
ții sale, pentru ca boala să evolueze 
ușor și fără complicații.

Este necesar să fie chemat me
dicul pentru ca acesta să precizeze 
diagnosticul, forma de boală și tra
tamentul adecvat. în anumite cazuri, 
cind constatăm o evoluție anormală : 
temperatura nu are tendință de scă
dere sau apar dureri in git, angină, 
simptome de sinuzită sau frisoane cu 
junghi toracic (pneumonie), vom a- 
pela din nou la medic, care va decide 
dacă este cazul să trimită pacientul 
la spital sau il va trata la domiciliu.

De altfel, gripa uzuală — care con
stituie imensa majoritate a cazuri
lor (90—95 la sută) — necesită un tra
tament cit se poate de simplu. O 
valoare terapeutică are repausul in 
casă și în pat. în condiții de echi
libru termic și de preferat intr-o ca
meră izolată. Pacientul va primi o 
dietă hrănitoare, bogată in factori 
nutritivi și ușor digestibilă. suplimen
tată cu vitamina C. care poate fi 
luată din sucuri de fructe sau din 
căștile de vitamina C. Medicația anti-

tratarea gripei
utile de sezon

gripală este, de asemenea, simplă, 
constind din administrarea, după pre
ferință. fie de aspirină, fie de an
tinevralgice (algocalmin, piramidon 
sau fasconal) și fricții de inviorare 
cu oțet aromatic, apă alcoolizată ori 
carmol. în caz de tuse se recurge 
la codenal (cind este tuse uscată) sau 
la siropuri expectorante. trecid (cind 
este o tuse productivă). în caz de 
laringită (răgușeală) se vor aplica 
comprese umede calde pe git și se 
vor face inhalații de aburi cu ..inha
lant". în gripa simplă nu se admi
nistrează nici sulfamidă. nici antibio
tice. Acestea nu au nici un efect a- 
supra virusului gripal și prin ad
ministrări abuzive pot produce li
nele efecte secundare, toxice ori să 
selecteze microbi rezistenți. care pro
voacă complicații mai grave. An
tibioticele se prescriu numai de me
dic și numai în cazurile de gripă 
complicată (amigdalită. sinuzită. 
pneumonie).

O atenție mai mare trebuie acor
dată, în primul rînd. copiilor și pre
venirii complicațiilor la aceștia, gra
videlor și persoanelor în virstă, pre
cum și celor cu boli cronice respira
torii (bronșită cronică, astm, scleroză 
pulmonară), suferinzilor de inimă și 
diabeticilor.

în spirit preventiv, este indicat ca, 
în perioadele de recrudescență a gri
pei, persoanele mai sus-amintite să 
evite aglomerațiile, vizitele inutile și 
mai ales contactele cu persoanele gri
pate. întărirea rezistenței generale 
se poate obține printr-o bună nutri
ție. somn suficient și evitarea obose
lilor inutile. Trebuie să favorizăm și 
aerul curat în spațiile închise, folo
sind efectul virulicid al luminii so
lare. al razelor ultraviolete și inter- 
zicind poluarea atmosferei din ca
mere și din săli publice prin fumat 
(care irită mucoasa respiratorie și 
favorizează pătrunderea virusului 
gripal). Se știe că fumătorii sint mai 
expuși la bronșite și complicații pul
monare în caz de gripă ; ei însă nu 
trebuie să creeze și pentru alții o at
mosferă iritantă prin fumul de tu
tun (acel „fumat pasiv" prin care și 
nefumătorii suportă o intoxicație de 
circa 50 la sută din aceea a fumăto
rului).

în final, ținem să precizăm Că o 
conduită igienică favorizează tot
deauna pe cei care o respectă în re
zistența fată de infecții.

Prof. dr. Marin VOICULESCU 
director al Clinicii de boli infecțioase 
Colentina,- membru corespondent 
al Academiei Republicii Socialiste 
România

este folosită împotriva dăunători
lor capsulelor de bumbac. în alte 
zone, pentru combaterea bolilor la 
orez s-au administrat plantelor 
diferite antibiotice. Metodele „te
rapeutice" prescrise de oamenii de 
știință chinezi se aplică in pre
zența acestora, pentru ca rezulta
tele „tratamentului" să fie sinte
tizate și apoi introduse pe scară 
largă in protecția plantelor în ve
derea sporirii recoltelor.

• ENERGIA : PROBLE
ME Șl PERSPECTIVE. Uni- 
versitatea din Geneva a inițiat, sub 
acest generic, un curs menit să 
ofere studenților informații vaste 
asupra problemelor de ansamblu 
privitoare la energie. în intenția 
inițiatorilor, cursul urmărește să 
furnizeze studenților nu numai cu
noștințe științifice și tehnice, ci și 
in domeniul consumului de ener
gie. Recent, lă aceeași universitate 
a fost creat un „grup de studiu a) 
problemelor energiei", format din 
profesori de la facultățile de știință, 
de drept, de științe economice și 
sociale. Grupul iși propune să dez
volte unele studii în acest do-
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meniu. întreprinse deja la universi
tate. și să alcătuiască o documen
tare cit mai bogată, ce va fi pusă 
la dispoziția unui proiectat Centru 
de informație specializat in proble
me de energie.
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„PROTEZE"
Un preparat

DERMI-
care înlo

cuiește provizoriu suprafața cuta
nată a corpului omenesc in caz de 
arsuri grave a fost realizat la 
Budapesta. Este vorba de un țesut 
animal (piele de porc) sterilizat prin 
iradieri ionizante. în spitalele din 
Ungaria sint tratate anual contra ar
surilor 4—5 mii de persoane. Dacă 
suprafața cutanată este arsă in 
proporție de peste 30 la sută, există 
primejdia de deces. în aceste 
cazuri, „protezele", dacă se poate 
spune așa. din diferite materiale 
susceptibile să înlocuiască provi
zoriu funcțiile epidermei joacă un 
rol important. Țesutul din plastic nu 
are calitatea celui uman, iar țesu
tul uman se găsește in cantități

foarte limitate și, în plus, implică 
pericolul respingerii. Or. noul pre
parat nu prezintă aceste inconve
niente. La Budapesta au fost tra
tate. cu rezultate bune, prin noua 
metodă mai multe sute de per
soane.

• FACTORI CARE FA
VORIZEAZĂ MALADIILE 
CANCEROASE. p<>trivit unw 
date geooncologice . (geooncologia 
fiind știința care studiază raportu
rile dintre condițiile geografice si 
incidența îmbolnăvirilor de cancer), 
in lume se cunoaște o singură co
munitate de oameni neafectată dă 
cancer, care trăiește in partea de 
nord a munților Himalaia. Stu
diile întreprinse de experți bel
gieni au demonstrat că oamenii din 
aceste locuri consumă alimente 
simple, bogate în vitamine, nu 
beau aproape deloc alcool, respiră 
aer curat Pe de altă parte. în re
giunile industriale dens nonulate se

constată o creșteri ă numărului 
bolnavilor de cancer. Obiceiul de a 
bea băuturi fierbinți, fumatul, pro
dusele chimice pentru condimerita- 
rea mincărurilor pot provoca, de 
asemenea, maladia canceroasă — 
afirmă specialiștii.

• NU COMPUTERUL 
ESTE DE VINĂ... Via^ rfi- 
vine greu la norma) în regiunea 
nord-estică a Italiei, lovită greu 
de cutremure în primăvara și 
toamna anului trecut. Se pare Că 
numai intocmirea formelor de plată 
pentru curentul electric se desfă
șoară întocmai ca mai înainte, 
deoarece se emit chitanțe și pen
tru clădirile făcute una cu pă- 
mintul... Un ziar din Bolzano rela
tează că această practică rutinieră 
a stirnit indignare printre sinistrați. 
Oficialitățile din centrul regional 
Udine au dat o explicație: compu
terul societății de electricitate nu 
ținuse seama de catastrofă. Vina 
aparține, firește, programatorilor

• POLUAREA IN... AN
TICHITATE. Cercetările între
prinse asupra unui cadavru Înghe
țat al unei femei eschimose care a 
trăit acum 1 600 de ani au arătat 
că și in acea perioadă existau pro
bleme de poluare. Antropologul a- 
merican George Smith, care a cer
cetat acest caz, a declarat că femeia 

>a avut plăminii atacați de reziduuri 
'poluante. Ea a ajuns în această si
tuație, presupune savantul, prin in
halarea, ani de-a rindul, a fumului 
produs de o lampă cu untură de 
balenă, care ardea în iglu (locuin
ță tăcută din blocuri de gheață).

• SOIA Șl COLESTE
ROLUL. Supunind un grup dă 
pacienți cardiaci, alternativ, unui 
regim de hrană axat pe produse din 
carne și altuia pe specific vege
tal. medicii italieni au făcut o 
constatare inedită: dieta vegetală, 
bazată in mare parte pe soia, s-a 
vădit extrem de eficace, ducind, 
in scurt timp, la o diminuare a 
colesterolului in proporție de 20 la 
sută. Se pare că soia deține ideale 
calități anticolesterol. ceea ce s-ar

putea dovedi de mare utilitate în 
combaterea maladiilor cardiovascu
lare.

• PEȘTII TURMENTAT!. 
Recent, rîul Jadar din Iugoslavia a 
fost acoperit de pești ce pluteau 
dezorientați, părînd a fi pe punctul 
de a sucomba. La scurt timp ei 
și-au revenit însă. Ce s-a întîm- 
plat ? Din neatenție, la o fabrică de 
băuturi alcoolice din apropiere s-au 
deversat in rîu mari cantități de 
reziduuri, care au fost consumate 
cu nesaț de pești.

• DIN ADÎNCURILE O- 
CEANULUI. Explorarea în pro
funzime a oceanelor e incă a- 
nevoioasă, resimțindu-se in această 
privință lipsa unor mijloace adec
vate de cercetare. O recentă rea
lizare in acest domeniu o repre- 
sintă originală instalație concepută 
de un grup de specialiști americani 
pentru aducerea de probe de apă 
de lă adîncimi de peste 9 000 de 
metri. Compartimentul-colector a- 
sigură menținerea apei la presiu
nea și temperatura de la adinci- 
mea respectivă.
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Noul itinerar al președintelui NICOLAE CEAUSESCU 

pe continentul african își găsește rodnice materializări

WASHINGTON

Perspective largi colaborării multilaterale 
prietenești romano-mauritaneze

Vizita pe care secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii. Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o intreprinde, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în cinci tari ale 
Africii de vest a debutat sub cele 
mai bune auspicii. Este concluzia ma
joră ce se degajă la încheierea pri
mei etape a acestei noi solii de pri
etenie, colaborare și solidaritate — 
vizita în Republica Islamică Maurita
nia. care s-a soldat cu rezultate deo
sebit de fructuoase, ca o expresie a 
dorinței comune a popoarelor român 
și mauritanez de a extinde și adinei 
conlucrarea în interesul reciproc, pen
tru progres economic și social, pen
tru o lume mai dreaptă și mai bună.

Dialogul de la Nouakchott, desfă
șurat într-o atmosferă de cordialitate 
și înțelegere reciprocă, se înscrie în 
cadrul general al politicii externe a 
țării noastre, ce include ca o compo
nentă fundamentală — așa cum a 
reafirmat cu claritate Congresul al 
Xl-lea al partidului — amplificarea și 
intensificarea legăturilor prietenești 
cu tinerele state de pe continentul 
african, cu statele în curs de dezvol
tare de pe toate continentele, cu toate 
țările care au pășit pe calea afirmării 
independente. La înfăptuirea acestei 
orientări o contribuție de cea mai 
mare, importantă au adus-o, după 
cum se știe, istoricul itinerar între
prins în Africa de președintele 
Nicolae Ceaușescu în urmă cu cinci 
ani. precum și contactele și convor
birile ulterioare, la București și pe 
pămint african, cu numeroși condu
cători de stat africani, documentele 
încheiate cu aceste prilejuri, care au 
pus baze trainice conlucrării bilate
rale, stimulînd dezvoltarea acesteia 
pe cele mai diverse planuri. Și pre
zintă, desigur, o valoare simbolică 
faptul că această nouă misiune de 
prietenie pe continentul african are 
loc în anul in care poporul român 
aniversează Centenarul Independen
ței. dînd astfel expresie solidarității 
militante a României socialiste cu 
tinerele state independente ale Afri
cii. cu lupta lor pentru consolidarea 
neatirnării.

Beneficiind de un asemenea cadru 
fertil, încă din primul moment al 
prezenței lor pe pămîntul Mauritaniei, 
inalții soli ai României au fost întim- 
pinati cu sentimentele celei mai calde 
prietenii — elocvente expresii ale sti
mei și considerației față de realizările 
României, fată de politica ei exter
nă. ale înaltei prețuiri față de per
sonalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, ca strălucit om politic de 
anvergură internațională, binecunos
cut și pe continentul african ca pro
motor neobosit al ideilor de pace, 
prietenie și colaborare internațională. 
„Poporul nostru, partidul și guvernul 
său — declara in acest sens președin
tele Moktar Ould Daddah — au dorit 
să vă întâmpine cu inima deschisă, sa
lutând in 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 are o 
contribuție remarcabilă la lupta în
suflețită pe care o duc țările noas
tre pentru emancipare și progres".

Deși de scurtă durată, vizita in 
Mauritania a președintelui Nicolae 
Ceaușescu a avut, prin caracterul 
său de lucru, rezultate deosebit de 
rodnice, prilejuind o examinare a- 
profundată a stadiului relațiilor din
tre cele două țări și a posibilităților 
existente pentru dezvoltarea lor pe 
o treaptă superioară, in spiritul De
clarației solemne comune semnate în 
timpul vizitei in țara noastră a pre
ședintelui Mokfar Ould Daddah in 
1974. al celorlalte documente înche
iate. care oferă cadrul trainic poli- 
tico-juridic al unei cooperări pe ter

men lung între cele două țări și po
poare.

Continuînd dialogul început în 
urmă cu trei ani la București, cei 
doi șefi de stat au relevat cu sa
tisfacție evoluția mereu ascendentă 
a colaborării româno-mauritaneze,
importanta deosebită a documentelor 
amintite pentru stimularea pe mai 
departe a acestei colaborări. în ace
lași timp, dind glas dorinței, comune 
de a valorifica pe scară și mai largă 
potențialul economic al celor două 
țări, cei doi 
preciat că este 
depuse eforturi 
realizarea unor noi acțiuni

președinți 
necesar 
sporite

au a-; 
să fie 
pentru 

concrete
de cooperare reciproc avantajoasă — 
pornindu-se tocmai de la trăsăturile 
complementare ale economiilor na
ționale, de la cerințele satisfacerii 
unor nevoi imediate și de perspecti
vă. Se au in vedere o serie de do
menii economice, ca mineritul, chi
mia. construcțiile de mașini, trans
porturile. pescuitul, agricultura ș.a.
— simpla lor enumerare evidențiind 
importanta deosebită pe care o pre
zintă pentru accelerarea progresului 
economico-sbcial. înțelegerile înche
iate conturînd un larg program de 
activitate in vederea extinderii coo
perării in producție între România 
și Mauritania. Desigur, protoco
lul privind extinderea cooperării e- 
conomice și a schimburilor comer
ciale intre Republica Socialistă 
România și Republica Islamică Mau
ritania. ca și programul de schimburi 
culturale și' științifice pe anii 1977— 
1978, semnate cu prilejul actualei vi
zite reprezintă dovezi grăitoare ale 
voinței comune a celor două țări de 
a impulsiona conlucrarea în aceste 
sfere importante de activitate, din- 
du-i forme cit mai concrete. „Aș dori
— declara președintele Nicolae 
Ceaușescu. referindu-se la semnifi
cația încheierii noilor documente — 
ca in următorii ani colaborarea eco
nomică, tehnico-științifică, culturală 
dintre România și Mauritania să se 
dezvolte in așa fel incit să constituie 
un exemplu al modului cum pot co
labora două țări prietene, animate 
de dorința de a progresa, bazîndu-și 
relațiile pe deplina egalitate în drep-

In amplificârea continuă a acestei 
colaborări, un rol de cea mai mare 
importantă revine, fără îndoială, par
tidelor de guvernămint din cele două 
țări. Tocmai în acest spirit, în con
formitate cu poziția statornică și con
secventă a partidului nostru de so
lidaritate și largă conlucrare cu toa
te forțele progresiste, democratice 
ale contemporaneității, pentru întă
rirea unității de acțiune a tuturor 
detașamentelor frontului antiimpe
rialist, convorbirile au reafirmat ho- 
tărîrea de a intensifica relațiile de 
colaborare, contactele și schimburile 
reciproce dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Poporului din 
Mauritania, între organizațiile ob
ștești din cele două țări, fapt care 
și-a găsit reflectarea în semnarea 
unui protocol special.

Dialogul la nivel înalt româno- 
mauritanez a abordat, totodată, in mod 
firesc, un șir de aspecte fundamen
tale ale situației internaționale 
actuale, schimbul larg de păreri 
in această privință punînd în e- 
vidență convergența punctelor de 
vedere ale celor două țări. în această 
ordine de idei, rețin în mod deose
bit atenția aprecierile cu privire la 
profundele schimbări din lumea de 
azi, la creșterea forțelor care se 
pronunță împotriva politicii impe
rialiste, colonialiste și neocolonia- 
liste de dominație și asuprire, de 
dictat și amestec în treburile inter
ne ale altor state, pentru apărarea 
drepturilor popoarelor de a fi stă- 
pîne pe soarta și bogățiile lor, pen
tru lichidarea subdezvoltării, a îm

părțirii lumii în țări bogate și țări 
sărace, pentru edificarea unei noi 
ordini economice și politice mon
diale, ca aspirație primordială a tu
turor popoarelor lumii. Este o con
vergență de poziții legată strins de 
faptul că atît România. cit și Mau
ritania sint țări in curs de dezvol
tare și. ca atare, sint vital intere
sate in așezarea .raporturilor dintre 
state pe baze noi, democratice. în 
respectarea strictă a principiilor in
dependenței și suveranității naționa
le. neamestecului în treburile inter
ne și nerecurgerii la forță. Cu sa
tisfacție se poate constata că aces
te principii sint astăzi tot mai larg 
împărtășite intr-o vastă arie inter
națională. Convergența de poziții s-a 
manifestat și in consensul asupra 
importanței pe care o prezintă con
vocarea unei conferințe la nivel înalt 
la care ar urma să participe toate 
țările în curs de dezvoltare, indife
rent de orinduirea socială, de apar
tenență sau de neapartenență la' 
blocuri, menită să conducă la ar
monizarea pozițiilor statelor în curs 
de dezvoltare în procesul negocieri
lor internaționale privind căile de 
realizare a noii ordini economice 
mondiale. în același context, se cu
vine’ a sublinia concluzia comună a 
convorbirilor de la Nouakchott cu 
privire la însemnătatea viitoarei re
uniuni'la nivel ministerial a Birou
lui de coordonare, a țărilor nealini
ate pentru intensificarea eforturilor 
vizînd lichidarea subdezvoltării.

Spiritul de solidaritate și înțelege
re reciprocă își găsește o vie expre
sie si în faptul că, deși situate pe 
continente diferite. România și Mau
ritania manifestă puncte de vedere 
similare față de problemele majore 
specifice. în acest sens este semni
ficativă consemnarea în Comunicatul 
comun a necesității de a se consoli
da securitatea europeană prin înfăp
tuirea tuturor principiilor și preve
derilor Actului final al Conferinței 
de la Helsinki. în același context se 
înscriu afirmarea puternică a hotă- 
ririi de a sprijini cu toate torțele 
lupta justă de eliberare națională a 
popoarelor din Zimbabwe și Nami
bia. condamnarea aspră a politicii de 
discriminare rasială și apartheid din 
Africa de Sud.

Examinarea acestor probleme com
plexe. ca și a altor aspecte funda
mentale ale vieții internaționale, 
cum ar fi necesitatea unor măsuri 
efective de dezarmare, și in primul 
rind de dezarmare nucleară., regle
mentarea pe cale politică a conflic
tului din Orientul Mijlociu, creșterea 
rolului O.N.U. in viata internaționa
lă. a reliefat, o dată în plus, impe
rativul întăririi solidarității și unită
ții tuturor forțelor progresiste și 
antiimperialiste, ca premisa sigură a 
soluționării echitabile și durabile, in 
consens cu aspirațiile și interesele 
majore ale tuturor popoarelor, a ma
rilor probleme ale contemporanei
tății.

Prin rezultatele fructuoase cu care 
s-a încheiat, prin documentele sem
nate, vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Mauritania se inscrie 
ca un eveniment de cea mai mare 
însemnătate in analele relațiilor 
româno-mauritaneze, cărora le des
chide perspective și mai largi de dez
voltare. Salutind cu profundă satis
facție roadele bogate ale acestei vi
zite. poporul român iși exprimă con
vingerea că ea va marca o contribu
ție de seamă la dezvoltarea relațiilor 
de colaborare prietenească, spre bi
nele reciproc, la întronarea unui spi
rit nou. de justiție și echitate în 
viața internațională, la cauza pro
pășirii popoarelor din Africa și din 
întreaga lume, la evoluția lor liberă 
și independentă, potrivit intereselor 
întregii umanități.

Nicolae N. LUPU
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agențiile de presă transmit:
întâlnire. Președintele Partidu

lui Comunist Italian. Luigi Longo, și 
secretarul general al P.C.I.. Enrico 
Berlinguer, au avut miercuri o întâl
nire cu Luis Corvalan. secretarul ge
neral al Partidului Comunist din 
Chile, care se află într-o vizită la 
Roma, la invitația conducerii P.C.I. 
— relatează agenția A.N.S.A.

La Havana s au desfâ?urat> 
sub conducerea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Cuba, 
Fidel Castro, lucrările reuniunii pre
ședinților Adunărilor provinciale ale 
puterii populare. Cu acest prilej au 
fost analizate rezultatele activității a- 
cestor noi organe ale puterii popu
lare. create la 7 noiembrie 1976. și 
au lost trasate noi sarcini pentru 
etapa următoare de activitate.

Festivitățile din Guyana. 
Poporul Republicii Cooperatiste Gu
yana a marcat intr-un cadru festiv 
Ziua republicii.' La ceremonie a luat 
cuvîntul primul ministru ad-interim, 
P. Reid, care a chemat poporul să 
realizeze. în anul 1977. creșterea pro
ducției în toate ramurile economiei 
naționale. Guvernul, a spus vorbi
torul. va depune toate eforturile pen
tru învingerea greutăților care stau 
în fata tării pe calea progresului 
economic și social.

glementare a pescuitului. în limitele 
a 200 mile marine, in zonele adia
cente litoralului sovietic din Oceanul 
Pacific și Oceanul înghețat, de Nord. 
Aceste măsuri, precizează agenția 
T.A.S.S., au fost adoptate ca urmare 
a faptului că in ultimul timp un nu
măr tot mai mare de țâri, inclusiv 
state vecine cu U.R.S.S.. stabilesc zo
nele economice și de pescuit fă'ră să 
aștepte încheierea unei convenții in
ternaționale. care se elaborează în 
cadrul Conferinței O.N.U. asupra 
dreptului mării.

în zilele de 7 și 8 mai — transmite 
A.F.P.. citind surse autorizate brita
nice. întâlnirea va fi precedată de o 
reuniune pregătitoare la nivel minis
terial ce se va tine la Washington, in 
luna martie.

Trimisul special al pre
ședintelui S.U.H., c,ark clif- 
ford. a fost primit ioi de președin
tele Ciprului, arhiepiscopul Makarios. 
Clifford a oferit șefului statului ci
priot bunele oficii ale Guvernului 
Statelor Unite în vederea găsirii unei 
soluții la problema Ciprului.

Primire. Președintele Consiliu
lui Prezidențial al R.D.P. a Yeme
nului. Salem Robaya Aii. l-a primit 
pe ministrul de externe al Ceho
slovaciei, Bohuslav Chnoupek, cu 
care a avut o convorbire referitoare 
la dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări.

Masuri de protejare a 
pescuitului. Agentia T.A.S.S. in
formează că guvernul sovietic a ho- 
tărit. în baza Decretului Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. din 10 
decembrie 1976. instituirea, de la 1 
martie 1977. a unor măsuri temporare 
de protejare a resurselor si de re

Președintele S.U.A. a primit pa șeful grupului 
de consilieri ai președintelui României

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
La 23 februarie, președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, a primit, la Casa Albă, 
pe Vasile Pungan. șeful grupului de 
consilieri prezidențiali.

Cu acest prilej a fost înmînat pre
ședintelui S.U.A. un mesaj din partea 
președintelui Nicolae Ceaușescu. în
soțit de cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală.

în cadrul discuțiilor care au 
avut loc, Vasile Pungan a prezentat, 
din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. pozițiile României cu pri
vire la dezvoltarea în continuare a 
relațiilor româno-americane. precum 
și asupra principalelor probleme in
ternaționale de interes comun.

Președintele Jimmy Carter, mul
țumind pentru mesajul primit, a ru
gat pe reprezentantul român să 
transmită din partea sa președintelui 
Nicolae Ceaușescu un călduros salut.

precum și cele mai bune urări de 
sănătate și succes.

Președintele a exprimat, totodată, 
dorința sa ca relațiile dintre România 
și Statele Unite să cunoască, în con
tinuare. o dezvoltare multilaterală. în 
interesul reciproc și a subliniat im
portanta colaborării în principalele 
probleme, în interesul păcii și 
securității în lume.

în legătură cu aceasta, s-a apreciat 
importanța și dorința reciprocă de 
continuare a dialogului la nivel înalt 
între România și Statele Unite ale 
Americii.

La primire au fost prezenți Cyrus 
Vance, secretarul de stat al S.U.A., 
Zbigniew Brzezinski, asistentul pre
ședintelui pentru problemele securită
ții naționale, precum și Nicolae M. 
Nicolae. ambasadorul României la 
Washington.

accra Constituirea Asociației ____ • 
de prietenie ghanezo - română

ACCRA 24 (Agerpres). — în capi
tala Republicii Ghana a avut loc 
ședința festivă de constituire a Aso
ciației de prietenie ghgnezo—română. 
Președinte al asociației a fost ales 
Nii Okai Pesemaku. personalitate 
marcantă a vieții social-politice din 
Ghana. înființarea asociației în preaj

ma vizitei oficiale a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Republica Ghana 
are o semnificație deosebită, reflec
tând dorința oficialităților și a între
gului popor ghanez de a întări și 
adînci relațiile de prietenie și cola
borare cu România.

„ACTUL FINAL AL CONFERINȚEI DE LA HELSINKI 
SĂ FIE APUCAT IN TOATE PĂRȚIIE SALE"

— declară ministrul afacerilor externe al Finlandei
TOKIO 24 (Agerpres). — Destin

derea reprezintă singura alternativă 
a relațiilor Est-Vest, iar acest curs 
politic trebuie să fie ireversibil — a 
declarat ministrul afacerilor ex
terne al Finlandei, Keijo Korhonen, 
într-o declarație făcută la Clubul 
presei din Tokio. „Nici un con
ducător politic , rezonabil nu do
rește revenirea la epoca războ
iului rece; ca urmare, se poate 
soera că procesul destinderii va 
fi ireversibil" — a subliniat el. 
Șeful diplomației finlandeze a â- 
dăugat că succesul destinderii de

pinde. de asemenea, de realizarea 
unei destinderi militare, de succesul 
diferitelor negocieri de dezarmare și 
de continuarea unor acțiuni de genul 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa. Important 
.este ca Actul final al conferinței de 
la Helsinki să fie aplicat în toate 
părțile sale, nu numai un anume 
aspect, și să fie privit ca o entitate, 
fără izolarea anumitor părți specifi
ce, principalul lucru reprezentindu-1 
consensul și înțelegerea între gu
verne — a apreciat Keijo Korhonen.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Declarația președintelui Jimmy Carter • Convorbiri iorda- 
niano—palestinene • Secretarul general al O.N.U. despre 

perspectivele reluării Conferinței de la Geneva
WASHINGTON 24 - în cadrul ce

lei de-a doua conferințe de presă or
ganizate de la preluarea mandatului 
său. președintele S.U.A.. Jimmy Car
ter, a calificat drept fructuoasă mi
siunea întreprinsă în Orientul Mijlo
ciu de secretarul de stat Cyrus 
Vance, adăugind că. pină la sfirșitul 
lunii mai. se va intilni cu conducă
torii țărilor din această regiune. Au 
fost deja programate convorbiri cu 
șefii guvernelor Israelului. Egiptului. 
Iordaniei. Arabiei Saudite și Siriei. 
„Sper să-mi fac o imagine foarte 
clară în privința rolului pe care il 
poate juca guvernul american in a- 
ceastă chestiune" — a adăugat pre
ședintele.

AMMAN 24 — La Amman s-a în
cheiat prima rundă de convorbiri ior- 
daniano-palestinene. in cadrul căreia 
primul ministru al Iordaniei. Mudar 
Badran, a conferit cu o delegație a 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei (O.E.P.). condusă de Khaled 
Fahoum. președintele Consiliului Na
țional Palestinean. O declarație ofi
cială de presă dată publicității la în

cheierea .convorbirilor relevă că Ior
dania si-a reafirmat adeziunea la De
clarația reuniunii arabe la nivel inalt 
de la Rabat, din 1974. în care se spu
ne că O-E.P. este singurul reprezen
tant legitim al poporului palestinean.

Iordania a reafirmat necesita
tea participării Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) 
la Conferința de pace 'de la Ge
neva privind Orientul Mijlociu.

NEW YORK. — Secretarul gene
ral al O.N.U.. Kurt Waldheim, și-a 
exprimat joi încrederea în reluarea 
lucrărilor • Conferinței de la Geneva 
pentru pace in Orientul Mijlociu 
..posibil in a doua jumătate a aces
tui an". Tntr-un interviu acordat re
țelei americane de televiziune ABC 
și reluat de agenția Reuter. Kurt 
Waldheim, care s-a înapoiat săptâ- 
mina trecută dintr-un turneu de in
formare în Orientul Mijlociu, a spus 
că de această dată a găsit mai multă 
flexibilitate decit anterior și că toate 
părțile doresc reluarea Conferinței 
de Ia Geneva dacă problemele pro
cedurale pot fi rezolvate.

sărbătoarea națională a kuweitului

Alteței Sale Șeicul SABAH AL-SALEM AL-SABAH
Emirul Statului Kuweit

KUWEIT

Cu prilejul Zilei naționale a Statului Kuweit, am plăcerea de a transmite 
Alteței Voastre, in numele poporului și guvernului român, cele mai calde 
urări de sănătate și fericire, de pace și progres pentru poporul kuweitian.

Sînt convins că relațiile prietenești, de cooperare, dintre țările noastre 
vor continua să se dezvolte pe baza înțelegerilor și principiilor convenite 
cu prilejul vizitei întreprinse în frumoasa dumneavoastră țară, in interesul 
ambelor popoare, al păcii, securității si colaborării internaționale.

Orașul Kuweit oferă o imagine 
elocventă a dezvoltării pe care a 
cunoscut-o emiratul Kuweit în an
samblul său în anii ce au urmat 
proclamării independenței naționa
le, act ce a avut loc la 25 februa
rie 1961. Pe locul unde în urmă cu 
cîteva decenii se afla o mică așe
zare pescărească, se înalță azi un 
oraș nou. modern, cu bulevarde 
largi și clădiri din beton si sticlă. 
Pe oglinda apelor Golfului se pro
filează originalul monument al 
Kuweitului modern — trei coloane 
ascuțite, avind la mijloc imense 
sfere albastre, care simbolizează 
succesele poporului kuweitian în 
lupta cu asprimile desertului și 
pentru valorificarea principalei bo
gății naturale — petrolul.

Se știe că emiratul kuweitian 
este unul dintre marii producători 
de „aur negru" ai lumii. Exploa
tarea bogatelor zăcăminte petrolife
re a început în anul 1938. alungind 
în 1972 la o producție de 160 mili
oane tone. Fondurile realizate de 
pe urma comercializării petrolului 
sînt folosite pe scară largă la acce
lerarea dezvoltării economico-so- 
ciale. la creșterea nivelului de trai 
al populației. Astfel, la aproximativ 
45 km sud de capitală. în regiunea 
localităților Shuaiba — Ahmadi, a 
luat ființă o puternică zonă indus
trială. Aici se găsesc trei rafinării, 
uzine de îngrășăminte chimice care 
utilizează gazele naturale, cea mai 
mare uzină de desalinizare a apei

„Respingerea cererii 
de legalizare a P. C. 

din Spania - o măsură 
discriminatorie și nejustă“ 
Un comunicat al C.C. al P.C.S.

MADRID 24 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint al Ministerului de 
Interne spaniol, citat de agenția 
United Press International, a anunțat, 
joi, legalizarea de către guvern a 
altor patru formațiuni politice : 
Convergența socialistă din Madrid, 
Convergența democratică din Cata
lonia, Alianța liberală și așa-numita 
aripă istorică a Partidului Muncito
resc Socialist Spaniol.

După cum se știe, cererea de le
galizare prezentată de Partidul Co
munist la 11 februarie a fost res
pinsă de guvern, ea urmînd a fi 
analizată de Tribunalul Suprem, care 
va trebui să*se pronunțe în această 
problemă intr-un interval de 30 zile. 
Un comunicat al Comitetului Central 
al P.C.S. a calificat respingerea ce
rerii de legalizare drept o măsură 
„părtinitoare, discriminatorie și ne- 
justă".

★
întâlnirea secretarilor generali ai 

Partidului Comunist Italian. Parti
dului Comunist Francez și Partidu
lui Comunist din Spania, respectiv 
Enrico Berlinguer. Georges Marchais 
și Santiago Carrillo — va avea loc 
in zilele de 2 și 3 martie la Madrid, 
a anunțat joi secretarul general al 
P.C.S.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

de mare din lume, fabrici de mate- 
'riale de construcție și de produse 
alimentare. Tot în această regiune 
vor intra în funcțiune unele dintre 
principalele obiective ale planului 
de dezvoltare economică și socială 
a țării pe anii 1976—1981. In 
noiembrie anul trecut, șeful statu
lui kuweitian a inaugurat în Ah
madi lucrările de construcție a 
întreprinderii , de produse petro
lifere lichefiate, care va fi dată în 
exploatare în 1978. In decembrie 
1975. Kuweitul a pus capăt integral 
concesiunilor străine, naționalizind 
compania „Kuweit Oil Company", 
care deținea 77 la sută din produc
ția națională.

Prieten ■ apropiat al popoarelor 
arabe, poporul român urmărește cu 
interes și simpatie dezvoltarea so- 
cial-economică a Kuweitului, preo
cuparea sa de a fi singurul stăpîn 
al resurselor sale naturale. Intre 
cele două țări s-au statornicit re
lații de stimă și încredere reciprocă. 
Un moment de cea mai mare im
portanță în evoluția colaborării ro- 
mâno-kuweitiene l-au reprezentat 
vizita efectuată anul trecut în Ku
weit de președintele Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
convorbirile avute cu emirul Sabah 
Al-Salem Al-Sabah, care au des
chis — prin acordurile și înțelege
rile realizate — largi perspective 
cooperării româno-kuweitiene pe 
cele mai diverse planuri, în avanta
jul reciproc, al păcii și înțelegerii 
internaționale.

Adunare festivă 
la Praga

PRAGA 24 (Agerpres). — La Praga 
a avut loc joi o adunare a oameni
lor muncii consacrată celei de-a 
XXIX-a aniversări a victoriei repur
tate — în februarie 1948 — de oa
menii muncii cehoslovaci asupra 
reacțiunii.

La manifestare au luat parte 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, alți 
conducători de partid și de stat ceho
slovaci, reprezentanți ai vieții 
obștești. Alois Indra. membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., președin
tele Adunării Federale a R.S. Ceho
slovace. a vorbit despre importanta 
evenimentului aniversat, despre suc
cesele oamenilor muncii în construi
rea socialismului.

Plenara C.C. al P.C. Mexican
CIUDA1S DE MEXICO 24 (Ager

pres). — La Ciudad de Mexico a avut 
loc plenara C.C. al P. C. Mexican. 
In cadrul plenarei a fost adoptată 
hotărirea privind convocarea pentru 
luna mai 1977 a Congresului al 18-lea 
ordinar al partidului. Ordinea de zi 
a congresului va cuprinde probleme 
legate de tactica partidului în condi
țiile actuale, sarcinile în lupta pentru 
legalizarea P. C. Mexican, activitatea 
comuniștilor în sindicate, alegerea 
Comitetului Central al partidului.

Săptămânalul francez „L'Express" dezvăluie:

Cercurile neofasciste încearcă să submineze 
procesul destinderii pe continent

Manifestare consacrată 
aniversării Centenarului 

Independentei de stat 
a României

ALGER. — în cinstea aniver
sării a 100 de ani de la cucerirea 
Independenței de stat a Româ
niei. la Alger a început săptă- 
mîna filmului românesc. La 
gala inaugurală, la care a fost 
prezentat filmul „Columna", au 
participat numeroase personali
tăți ale vieții politice și cultu
rale algeriene, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Al
ger.

0 nouă ședință plenară 
în cadrul negocierilor privind redu
cerea trupelor și armamentelor și 
măsuri adiacente in Europa centrală 
a avut loc, joi. la Viena.

Președinte al Partidului 
Muncii din Israela tost reales 
premierul israelian Yitzhăk Rabin. în 
cadrul convenției anuale a acestei 
formațiuni politice. El va rămine in 
continuare șef al guvernului pină Ia 
alegerile,generale ce urmează să aibă 
loc in mâi.

Un acord suvernamental pri* 
vind colaborarea științifică .și cultu
rală pe termen lung între Ghana și 
Republica Democrată Germană a fost 
semnat la Accra, transmite agenția 
A.D.N.

Elemente neofasciste au 
atacat sediul Partidului Comunist 
Italian din orașul Bergamo pe care 
l-au incendiat.

Cei aproximativ 300 009 
de muncitori textiliști por
tughezi au intrat joi în grevă,
ca urmare a neparticipării reprezen
tanților patronatului la negocierile 
programate pentru miercuri, cînd 
urmau să fie discutate noile con
tracte colective — au anunțat repre
zentanți ai sindicatului muncitorilor.

întâlnirea Ia nivel înalt 
consacrată unor probleme economi
ce și la care vor participa șefii de 
guvern din șapte state occidentale 
industrializate se va tine la Londra

Președintele Ugandei, Idi 
Amin, a declarat că la sfirșitul 
săptăminii trecute a fost înăbușită 
rebeliunea unor „militari disidenți" 
din cadrul unui batalion aflat la 
Mubende. la 160 de kilometri vest 
de Kampala.

Preso internațională informează în ultima vreme despre noi fapte 
care atestă tendințele de reactivizare a unor cercuri neofasciste <n 
unele țări din Occident. Elemente declasate de extremă dreaptă iși 
intensifică actele de teroare și atacurile îndreptate in primul rînd 
împotriva forțelor democratice, progresiste, ca o reacție la afirmarea 
tot mai puternică a acestor forțe, la creșterea ponderii și influențe, 
lor in rîndul maselor populare. Prin asemenea acte criminale se în
cearcă crearea unui climat de încordare și insecuritate, împiedicarea 
evoluțiilor politice spre stingă, marcate elocvent prin succesele elec
torale ale unor partide comuniste și muncitorești din Europa occi
dentală. avind drept corolar perspectiva participării lor ia guvern

Totodată, faptele arată că grupările șl organizațiile de extremă 
dreaptă din diverse țări occidentale acționează coordonat, constituind 
o adevărată „rețea neagră" internațională. Elocvente în acest sens 
sint dezvăluirile pe care le face săptăminalul francez „L’Express" in
ultimul său număr.

între asasinarea avocaților demo- 
crați din Madrid și uciderea unor 
magistrat! italieni. între jefuirea băn
cii din Nisa și răpirile unor persona
lități din diverse tari, politia italiană 
a stabilit o legătură directă : „Inter
naționala neagră" a neofasciștilor din 
Europa occidentală — scrie săptămî- 
nalul. Această rețea este implicată 
in traficul de arme și în contrabanda 
de diamante, avind ca centre Africa 
de Sud. Parisul și Madridul. Ea a or
ganizat jaful băncii din Nisa, de unde 
s-a ales cu o pradă de 60 milioane 
de franci in bani gheată și lingouri 
de aur. Aceiași oameni și aceleași 
grupări încearcă, folosind armele te
rorii, să semene haos in Spania pe 
calea violentei, atentatelor, asasina
telor.

Recent, politia italiană a arestat la 
Roma pe Renato Vallanzasca. bandi
tul cel mai căutat din Italia. El este 
veriga cu ajutorul căreia s-a putut 
reconstitui întregul lanț al grupuri
lor neofasciste care acționează in di
ferite tari ale Europei occidentale. El 
face parte din organizația extremistă 
a fasciștilor italieni. „Ordinea nouă’1. 
„Sint născut pentru a fi șef de ban
dă". obișnuia el să se laude. Dar. 
odată arestat, și-a pierdut ca prin 
farmec siguranța de sine : „Nu mă

omorîți, sînt bolnav...", a implorat el 
polițiștii.

„Existenta unei «Internationale ne
gre» este acum un fapt cert", a sub
liniat ministrul italian de Interne, 
Francesco Cossiga. după arestarea Iul 
Vallanzasca și a unui alt fascist. Pier 
Luigi Concutelli. care. în iulie 1976, 
l-a asasinat pe judecătorul antifas
cist Vittorio Occorsio. Acesta din 
urmă descoperise legăturile existen
te între actele de banditism și or
ganizația „Ordinea nouă", care, in 
urma unui ordin pe care judecăto
rul l-a emis, a fost interzisă pentru 
încercarea de „reconstituire a parti
dului fascist" Cu numai o săptămi- 
nă înaintea asasinării sale, magistra
tul "italian declanșase o nouă anche
tă pentru a dezvălui legăturile sus- 
puse de care beneficia acest grup 
fascist. In felul acesta. Occorsio si-a 
semnat sentința de moarte. Cu nu
mai cîteva zile înainte de a fi a- 
restat. Concutelli se pregătea să-1 a- 
sasineze pe judecătorul Pier Luigi 
Vigna. care i-a succedat lui Occor
sio și care a ajuns la aceleași con
cluzii ca și acesta.

Potrivit descoperirilor celor doi ju
decători. șeful „Ordinii noi" este un 
anume Clemente Graziani, care se

ocupă în principal cu crearea de 
„baze clandestine" in străinătate, pre
cum și cu finanțarea fasciștilor a- 
flati sub urmărirea poliției, dispu- 
nind. in acest scop, de fonduri se
crete. intre care o parte sint rodul 
unor acțiuni de jaf.

In momentul arestării lui Concu
telli. asupra sa a fost găsit un pis- 
tol-mitralieră. care constituie o pier 
să capitală în dosarul de acuzare, 
dezvăluind în toată amploarea lor 
dimensiunile internaționale ale acti
vității grupurilor neofasciste. Intr-a
devăr. judecătorul Occorsio a fost a- 
sasinat cu un pistol-mitralieră de 
acest tip. Cei patru avocați demo- 
crați din Madrid au fost doboriți cu 
aceeași armă și tot acest tip de pis
tol-mitralieră a fost folosit de grupul 
de teroriști spanioli care l-au răpit 
pe președintele Consiliului de Stat. 
De Oriol, și pe președintele Consi
liului Suprem al justiției militare, 
generalul Villaescusa.

Spania a fost multă vreme un ade
vărat sanctuar pentru fasciști. Alun
gați din Grecia după răsturnarea de 
la putere a regimului coloneilor, si
liți să fugă din Portugalia după re
voluția din aprilie, naziștii și fasciș
tii din diverse tari s-au refugiat in 
Spania franchistă. unde au organizat 
tabere de antrenament. Foștii naziști 
germani, ustași croati. membri ai 
poliției secrete salazariste P.I.D.E., 
foștii colaboraționiști belgieni, mem
bri ai organizației neofasciste O.A.S. 
a colonialiștilor francezi din Alge
ria făceau casă bună cu „războinicii

Iul Crist" și alți extremiști de dreap
ta spanioli. Acum, după valul de a- 
tacuri criminale care s-au produs in 
Spania în ultimele săpțămîni și care 
riscau să compromită politica de des
chidere democratică a noului guvern, 
autoritățile spaniole au adoptat mă
suri împotriva activității acestor gru
puri neofasciste.

Scopurile activității neofasciștilor 
reies cu prisosință dintr-un asa nu
mit „Manual al perfectului terorist", 
al cărui autor este una dintre căpe
teniile grupurilor de extremă dreap
ta, fostul căpitan din O.A.S.. Guerin- 
Serac. Acest „manual" prevede ca 
scop al activității extremiștilor de 
dreapta „crearea unui climat de ne
liniște și insecuritate care să înles
nească preluarea puterii". în acest 
scop, se recomandă : eliminarea unor 
personalități politice ; eliminarea u- 
nor cadre de conducere pentru dezor
ganizarea administrației publice ; e- 
liminarea elitei intelectuale peni ni 
a submina activitatea universitară ; 
dinamitarea infrastructurilor pentru 
a dezorganiza economia ; organiza
rea de atentate și sabotaje generale 
pentru a provoca paralizia unor re
giuni întregi.

Pentru atingerea acestor scopuri, 
relevă săptăminalul. grupurile neo
fasciste își îndreaptă, in prezent, a- 
tenția asupra traficului de arme. Și 
aici drojdia societății și extrema 
dreaptă lucrează mină în mină. O 
asemenea activitate nu poate să nu 
producă neliniște — încheie „L’Ex
press".

Dezvăluirile de mai sus constituie prin ele însele un sever avertis
ment asupra pericolului grav pe care-l reprezintă reactivizarea cercu
rilor neofasciste. Prezentind aceste fapte, presa internațională atrage 
atenția, totodată, asupra toleranței pe care o intilnesc uneori asemenea 
activități criminale — tolerantă care ignoră lecțiile atît de drastice ale 
trecutului. Este limpede că activitatea cercurilor neofasciste contravine 
flagrant intereselor popoarelor respective, ca și intereselor generale ale 
destinderii și securității pe continent și in întreaga lume. Cu atât mai 
mult se impune ca, în spiritul prevederilor Actului final al Conferin
ței pentru securitate și cooperare in Europa, să se dea o ripostă fermă 
oricăror recidive ale practicilor fascismului, ale politicii de învrăjbire 
între popoare, ale încercărilor de a submina procesul destinderii.
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