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întâmpinat cu sentimente de cordialitate,

manifestări de stimă si înaltă considerație

PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU 

A SOSIT IN REPUBLICA GHANASîmbătă 26 februarie 1977

VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN SENEGAL 

S-A ÎNCHEIA t
Ceremonia semnării Comunicatului comun
r— LEOPOLD SEDAR SENGHOR: -

Gîndirea dumneavoastră, domnule 
președinte Nicolae Ceauș eseu, 
acțiunea dumneavoastră constituie 
pentru noi, cei din lumea a tre
ia, îndeosebi pentru noi, africanii, 

un imbold

----- NICOLAE CEAUȘESCU:
Am încredere în forța popoarelor, 
în solidaritatea și voința lor de a 
schimba vechile stări de lucruri, de 
a asigura victoria luptei de eliberare, 
victoria cauzei independenței și suve
ranității, crearea unei lumi mai drepte 

și mai bune

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Senegal, 
Leopold Sedar Senghor, au semnat, 
vineri dimineața, în cadrul unei so
lemnități oficiale, organizată la Pa
latul Republicii 'din Dakar, Comuni
catul comun.

După semnare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Lâopold 
Sedar Senghor s-au felicitat reci
proc, și-au strips miinile cu căldură. 
Președintele’Republicii Senegal, Leo
pold Sedar Senghor. și președintele 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, au rostit apoi scurte alo
cuțiuni.

în cadrul aceleiași solemnități, to
varășul Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, și Abdou Diouf, 
prim-ministru al guvernului senega- 
lez, au semnat protocolul pentru sta
bilirea acțiunilor care se vor între
prinde în domeniile economic, tehnic 
și științific intre Republica Socialistă 
România și Republica Senegal, iar 
ministrul afacerilor externe al țării 
noastre, George Macovescu. și mi
nistrul afacerilor externe al Senega
lului, Assane Seek, au semnat Acor
dul între Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Republicii 
Senegal privind transportul aerian.

La solemnitatea semnării docu
mentelor au participat persoanele 
oficiale române și senegaleze.

Cuvîntul președintelui
Leopold Sedar Senghor

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte.
Călătoria dumneavoastră in Afri

ca a marcat, cred, o cotitură im
portantă in lupta noastră pentru 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice și culturale mondiale.

Nu vă ascund că eram foarte 
pesimist, fie că era vorba de dialo
gul nostru, fie de dialogul inter- 
african. Astăzi sint reconfortat. în- 
tr-adevăr, gindirea dumneavoastră,

La plecate, pe aeroportul din Dakar

acțiunea dumneavoastră constituie 
pentru noi, cei din lumea a treia, 
îndeosebi pentru noi, africanii, un 
imbold.

Am ascultat cu atenție analiza, pe 
care ați făcut-o situației mondiale 
și situației din Africa și am ținut 
seama de sugestiile dumneavoastră.

Vă mulțumesc incă o dată că ați 
venit.

„Mulțumesc 1“ (în românește). 
(Aplauze).

Domnule președinte,
Domnilor,
Tovarăși,
Aș dori să exprim, incă o dată, 

mulțumirile noastre pentru primi
rea cordială pe care ne-ați rezer
vat-o și, în același timp, satisfac
ția pentru rezultatele convorbirilor 
și pentru documentele care au fost 
convenite privind extinderea cola
borării economice, tehnico-științi- 
fice și culturale, precum și a cola

borării în rezolvarea problemelor 
complexe ale vieții internaționale.

Vizita noastră in țara dumnea
voastră — și în alte țări din Afri
ca — se înscrie in contextul poli
ticii generale a României socialis
te de a dezvolta larg relațiile de 
colaborare economică, științifică și 
culturală cu țările în curs de dez
voltare. Pornim de la faptul că în
tărirea solidarității și cooperării 
între țările în curs de dezvoltare 
are un rol important in progresul 
general, in făurirea noii ordini eco
nomice. în același timp, aceasta se 
înscrie și in contextul luptei gene
rale pe care o duc astăzi popoare
le — și doresc să menționez indeo- 
sebi țările in curs de dezvoltare, 
țările nealiniate — pentru lichida
rea vechilor relații de inechitate 
și pentru promovarea unor relații 
noi bazate pe egalitate, pentru fău
rirea noii ordini economice și po
litice internaționale.

Aveți perfectă dreptate că sint 
multe obstacole de învins pe calea 
făuririi noii ordini economice in
ternaționale. De felul meu sint 
optimist și am încredere in forța 
popoarelor, in solidaritatea și vo
ința lor de a schimba vechile stări 
de lucruri, de a ^sigura victoria 
luptei de eliberare, victoria cau
zei independenței și suveranită
ții, crearea unei lumi mai drep
te și mai bune. Consider că este in 
interesul țărilor africane, al tutu
ror statelor in curs de dezvoltare, 
ca problemele care există intre 
unele țări africane să fie depășite, 
să se întărească solidaritatea și u- 
nitatea lor.

Sint convins, domnule președin
te, că România și Senegal vor con
lucra strms pentru realizarea 
obiectivelor înscrise in comunica
tul pe care l-am semnat puțin mai 
inainte. Aș dori să exprim speran
ța că ne vom reintilni cit mai cu- 
rind in România. Doresc să vă urez 
dumneavoastră succese in tot ceea 
ce întreprindeți pentru dezvolta
rea economico-socială a țării, pen
tru cauza colaborării și păcii. Urez 
poporului prieten senegalez multă 
fericire și prosperitate ! (Aplauze)

Vineri, 25 februarie 1977. Moment 
de referință, cu semnificații istorice 
in cronica relațiilor de prietenie, co
laborare și solidaritate militantă din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Ghana. în această zi, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Si tovarășa Elena Ceaușescu au so
sit ;la Accra intr-o. vigită oficială de- 
prietenie, la invitația șefului statului 
ghanez. generalul Ignatius Kutu 
Acheampong. și a doamnei Faustina 
Acheampong.

După intrarea în spațiul aerian al 
Ghanei, aeronava prezidențială sur
volează de la nord spre sud întregul 
teritoriu al acestei țări, căreia, pină 
in 1957 — data proclamării inde
pendentei — foștii ocupanți colonia
liști i-au dat numele de „Coasta de 
Aur“, avind in vedere resursele sale 
bogate și variate. La capătul aces
tui traseu. în ținuturile de rară fru
musețe de la întîlnirâa apelor Atlan
ticului cu țărmul „Coastei de Aur”, 
este situată capitala Republicii Gha
na. Accra, unul din marile orașe a- 
fricane. în care trăiesc și muncesc 
aproximativ 850 000 locuitori.

Președintelui Nicolae Ceaușescu șt 
tovarășei Elena Ceaușescu le-a fost 
rezervată și în Ghana o primire deo
sebit de călduroasă, poporul ghanez 
întimpinindu-i pe distinșii soli ai 
României cu entuziasm și bucu
rie autentică. cu sentimente de pro
fundă stimă, respect și prietenie. .

Capitala ghaneză trăiește atmosfe
ră efervescentă a marilor sărbători. 
Principalele artere ale orașului, cen
trul comercial, clădirile moderne con
struite după obținerea independentei 
sînt bogat împodobite cu drapelele 
de stat ale României și Ghanei, cu 
portretele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și ale șefului statului

Cuvintul șefului statului, 
Ignatius Kutu Acheampong

Domnule președinte,
Guvernul și poporul din Ghana vă salută pe 

dumneavoastră și pe distinșii oaspeți care vă însoțesc 
și vă transmit din inimă un .sincer bun venit.

Deși din punct de vedere geografic țările noastre 
sint despărțite prin distanțe mari, totuși am dezvoltat 
o colaborare bogată in tradiții. Această vizită este un 
indiciu al importanței pe care o acordați relațiilor din
tre România și Ghana, care au cunoscut o cotitură spre 
bine de cind a venit la putere Consiliul Militar Su
prem. în același timp, dorința noastră de a colabora 
cu țara dumneavoastră este reflectată de vizitele deo
sebit de numeroase ale delegațiilor guvernamentale din 
Ghana in România.

Sintem mindri să vă avem in mijlocul nostru, de
oarece, prin aceasta, putem invăța din bogata 
dumneavoastră experiență, din realizările pe care le-ați 
obținut în transformarea României dintr-o țară agrară 
într-o țară a muncii harnice, care se dezvoltă dinamic 
și rapid pe calea prosperității.

Noi, cei din Ghana, credem că numai prin cooperare 
internațională pot fi rezolvate marile probleme cu care 
se confruntă astăzi omenirea. De aceea, acordăm o 
mare importanță acestei vizite.'pentru că ne dă posibi
litatea să discutăm problemele de interes reciproc.

Exemplul dumneavoastră merită să fie urmat, pentru 
că ați demonstrat că, sub o conducere înțeleaptă și 
prin voința și hotărirea poporului, toate țările in curs 
de dezvoltare pot să obțină succese, pot să-și îmbună
tățească nivelul de trai.

încă o dată, in' numele meu. al soției mele, in numele 
guvernului ghanez, vă dorim un sincer bun venit în 
mijlocul nostru ! (Aplauze).

Cuvîntul președintelui 
talaa Ceausescu

Domnule șef al statului, președinte al Consiliului 
Militar Suprem al Republicii Ghana.

Vă mulțumim pentru primirea călduroasă și pentru 
cuvintele de salut și de bun venit pe care ni le-ați 
adresat. Dorim să vă adresăm dumneavoastră, și, prin 
dumneavoastră, întregului popor prieten ghanez un 
salut ^ălduros și cele mai bune urări.

Fiind prima vizită la acest nivel, aș dori ca ea să 
marcheze un moment nou în relațiile dintre România 
și Ghana, să deschidă perspectivele unei cooperări 
largi în toate domeniile de activitate.

România, țară socialistă in curs de dezvoltare, de
pune ea însăși eforturi mari pentru a obține progrese 
pe calea construcției societății socialiste și, totodată, 
dezvoltă larg relațiile de cooperare cu alte state, acor- 
dînd un loc important țărilor în curs de dezvoltare.

Cunoaștem eforturile făcute de poporul prieten gha
nez pe calea dezvoltării economico-sociaie, pentru con
solidarea independenței sale naționale. Știm din pro
pria noastră experiență că trebuie depuse eforturi mari 
și că numai progresul temeinic pe calea dezvoltării 
economice poate asigura o adevărată independență 
națională.

Sperăm că intîlnirea și convorbirile noastre vor des
chide noi perspective unei colaborări rodnice între 
cele două țări și popoare și, totodată, vor contribui Ia 
soluționarea problemelor multiple ale vieții contem
porane, în primul rînd la crearea noii ordini eco
nomice internaționale, la o politică de pace și colabo
rare între toate popoarele lumii.

încă o dată vă mulțumim pentru primirea călduroasă 
ce ne-ați făcut-o, pentru cuvintele adresate și vă 
urăm dumneavoastră și poporului prieten ghanez 
bunăstare și fericire 1 (Aplauze).

ÎNCEPEREA convorbirilor oficiale
Vineri după amiază au început 

convorbirile oficiale intre președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și șeful 
statului ghanez. președintele Consi
liului > Militar Suprem. general 
Ignatius Kutu Acheampong.

La convorbiri participă, din partea 
română, tovarășii Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului. 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe, Nicolae 
Doicaru. prim-adjunct de ministru. 
Constantin Mitea, redactor-șef al 
ziarului „Scinteia”. Ion Cumpănașu, 
director general al Agenției române 
de presă — „Agerpres”. Nicolae Ștefan; 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, Octavian Cărare, am
basadorul României in Ghana. Marcel 
Dinu, director in M.A.E.

Din partea ghaneză participă co
mandor C. K. Dzang. membru al 
Consiliului Militar Suprem, colonel 
R. J. A. Felii, ministrul afacerilor 
externe, colonel K. A. Quarshie, mi
nistrul comerțului și turismului, lo- 
cotenent-colonel T. T. Kutin, minis
trul transporturilor și comunicațiilor, 
E. Owusu-Fordwouh. ministrul edu-

Tovarășei academician doctor inginer 
i s-a conferit titlul de membru 
al Academiei de arte și științe

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, a șefului statului 
ghanez, I. K. Acheampong, președinte 
al Consiliului Militar Suprem, a 
doamnei Faustina Acheampong, vi
neri, 25 februarie, tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
i s-a conferit titlul de membru de 
onoare al Academiei de arte și știin
țe din Ghana. ,

La solemnitate, care s-a desfășurat 
in moderna sală a complexului de 
conferințe Kwame Nkrumah. au luat 
parte. persoanele oficiale care îl în- 

ghanez. Ignatius Kutu Acheampong. 
cu pancarte pe care sînt înscrise urări 
de bun venit pentru inalții oaspeți.

Vizita in Ghana a președintelui 
României socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — a cărui prodigioasă 
activitate pusă in slujba marilor 
idealuri ale independentei, libertății, 
păcii și prieteniei între popoare, ale 
edificării unei noi ordini economice 
și politice mondiale este binecunos
cută și apreciată și de poporul Gha
nei — a fost așteptată cu simpatie 
și profund interes de opinia publică 
de aici, care vede în ea o expresie 
grăitoare a relațiilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate militantă ce 
se dezvoltă continuu, pe multiple pla
nuri, intre cele două țări și popoare.

Vizita oficială de prietenie a 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu în Repu
blica Ghana este menită să dea un 
nou și puternic impuls acestei conlu
crări rodnice, spre binele și în in
teresul popoarelor noastre, al cauzei 
păcii și progresului.

...Ora 12,45, ora locală (14.45 ora 
Bucureștiului). Aeronava prezidenția
lă, Ia bordul căreia se află președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, aterizează pe Aeroportul 
international Kotoka din Acera. în 
cinstea vizitei înalților soli ai poporu
lui român, poarta aeriană a capitalei 
ghaneze este împodobită sărbătorește 
cu drapelele de stat ale României și 
Ghanei, cu portretele celor doi șefi 
de stat. Pe mari pancarte sînt înscrise, 
in limbile română și engleză, prime
le mesaje de prietenie și caldă pre
țuire adresate de populația Accrei : 
„Trăiască președintele Nicolae 
Ceaușescu !“, „Trăiască prietenia din
tre Ghana și România !“, „Vă urăm 
bun venit !“.

La scara avionului, președintei» 

catiei și culturii, colonel B. K. Ahli- 
jah. ministrul industriilor, dr. Amon 
Nikoi. guvernator al băncii Ghanei, 
F. W. Beecham, secretar al. Consi
liului Militar Suprem.

în cadrul convorbirilor, președintele 
Nicolae Ceaușescu și șeful statului 
ghanez, general I. K. Acheampong, 
au constatat cu satisfacție că. în ul
timii ani, s-au pus bazele unor 
colaborări din ce în ce mai fruc
tuoase între România și Ghana 
și și-au exprimat dorința de a dez
volta și intensifica aceste relații în 
domeniile politic, economic, tehnico- 
științific și cultural, in interesul am
belor țări și popoare.

Cei doi șefi de stat au abordat apoi 
o serie de probleme de importanță 
majoră ale vieții internaționale con
temporane. subliniind necesitatea 
întăririi unității și solidarității tutu
ror forțelor care luptă pentru elibe
rarea națională a popoarelor din 
Africa și din întreaga lume, pentru 
abolirea ultimelor vestigii ale colo
nialismului, împotriva rasismului și 
politicii de apartheid.

O atenție deosebită au acordat cei 
doi șefi de stat, în cadrul convorbi
rilor, prdolemelor lichidării subdez
voltării și consecințelor acesteia, 
subliniindu-se necesitatea ca țările 
în curs de dezvoltare și țările neali- 

soțesc pe președintele României, 
membrii guvernului ghanez. condu
cerea academiei, academicieni, alți 
oameni de cultură și știință din Re
publica Ghana.

Prof. C. O. Easmon. președintele 
Academiei de arte și științe, a expri
mat profunde mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru cinstea și onoarea 
făcute conducerii academiei prin par
ticiparea la întilnirea cu oamenii de 
știință ghanezi.

Adresind tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt în- 
timpinați cordial de șeful statului 
ghanez. generalul Ignatius Kutu 
Acheampong,, și de doamna Faustina 
Acheampong. Cei doi șefi de stat își 
string miinile îndelung, se îmbrăți
șează cu căldură.

. De asemenea, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Faustina 
Acheampong își - string miinile, se îm
brățișează cu prietenie.

Generalul Acheampong prezintă 
înalților .oaspeți români persoanele 
oficiale ghaneze venite in întimpina- 
re la scara avionului : generâlul-ma- 
ior F. W. K. Akuffo, membru al 
Consiliului Militar Suprem, și colonel 
R. J. A. Felii, ministrul afacerilor 
externe.
I La rîndul său. șeful statului român 
prezintă gazdelor pe tovarășii : 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului. Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politie 
Executiv, secretar al C.C. al P;C.R.( 
George Macovescu. ministrul afa
cerilor externă, Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., pe cele
lalte persoane oficiale române.

Gerieralul Ignatius Kutu Acheam
pong invită pe președintele Nicolae 
Ceaușescu să ia loc pe podiumul de 
onoare. Fanfara militară intonează 
imnurile de stat ale României si 
Ghanei.

în semn de salut, sint trase 21 de 
salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
primește raportul comandantului 
gărzii. Apoi, însoțit de generalul 
Ignatius Kutu Acheampong. trece in 
revistă garda de onoare.
(Continuare in pag. a Il-a)

niate să acționeze mai unite, mai so
lidar, pentru a se obține succese tot 
mai mari în eforturile pentru reali
zarea unei noi ordini economice in
ternaționale, pentru întronarea unor 
relații bazate pe echitate intre sta
tele lumii.

_Toțodată, a fost evidențiată însem
nătatea unej acțiuni mai ferme pen
tru întărirea rolului O.N.U. în solu
ționarea marilor probleme care fră- 
mîntă lumea contemporană, cu par
ticiparea mai activă a tuturor state
lor.

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate problemele privind tradu
cerea in viață a hotăririlor Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa, subliniindu-se necesitatea 
ca reuniunea de la Belgrad, ce ur
mează să aibă loc in acest an. să 
stabilească măsuri concrete, eficien
te, în vederea înfăptuirii întregului 
ansamblu de prevederi ale Actului 
final de la Helsinki.

Cei doi președinți au subliniat, d« 
asemenea, importanța deosebită a 
adoptării și înfăptuirii unor măsuri 
reale de dezarmare, și în primul 
rind a dezarmării nucleare — ce
rință vitală a popoarelor pentru 
apărarea păcii și securității lor.

Cpnvorbirile s-au desfășurat/ într-o 
atmosferă caldă, de prietenie și în
țelegere reciprocă.

Elena Ceaușescu 
de onoare 
din Ghana
rugămintea de a accepta titlul de 
membru de onoare- al acestui, lăcaș, 
de știință și cultură, prof. C. Cfâ 
mon a arătat că membrii conducerii 
academiei conferă acest titlu de 
onoare unor personalități ale vieții 
științifice din alte țări care au adus 
contribuții valoroase la dezvoltarea 
patrimoniului științific, la aplicarea 
acestor cuceriri în procesul dezvoltă
rii economice si sociale, precum și 
la promovarea unor relații de coo
perare între oamenii, de știință.
(Continuare in pag. a Il-a)
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VIZITA PREȘEDINTELUI’ NICOLAE CEAUȘESCU INJHANA
irea

la Accra
(Urmare din pag. I)

Conform protocolului ghanez. cei 
doi șefi de stat își reiau locul pe po
dium. iar fanfara intonează din nou 
imnurile de stat ale României și 
Ghanei.

Președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le slnt 
prezentați apoi membrii Consiliului 
Militar Suprem : Ernest Ako, gene
ral de brigadă R. E. A. Kotei, co
mandor C. K. Dzang, general de 
brigadă G. J. Boakye și general de 
brigadă E. K. Utuka.

De asemenea, le sînt prezentați 
membrii Consiliului Redeșteptării 
Naționale (guvernul ghanez), soțiile 
acestora, membrii unei solii a șefilor 
de triburi, precum și șefii misiuni
lor diplomatice acreditați în Ghana.

La ceremonia sosirii sînt prezenți 
ambasadorul României la Accra, 
Octavian Cărare, precum și ambasa
dorul Ghanei la București, Joseph 
Amo Asmah.

Mii de locuitori ai capitalei gha
neze se aflau în aceste momente fes
tive la aeroport pentru a întîmpina 
cu exuberantă, în spiritul celor mai 
alese tradiții de ospitalitate ale 
acestui străvechi popor, pe distinșii 
reprezentanți și purtători ai soliei 
poporului român prieten. Din loc în 
loc, numeroase formații interpre
tează cîntece, la instrumente muzi
cale traditionale, și dansuri folclo
rice ghaneze. în ritmul viu 
tam-urilor. tineri și tinere, 
tume folclorice pline de 
dansează cu impetuozitate, 
că sînt gazde ale unor oaspeți de 
seamă, dragi Inimii lor.

La apropierea celor doi șefi de 
stat, mulțimea de bărbați și femei, 
de elevi ai școlilor din Accra, de 
tineri din întreprinderile și institu
țiile capitalei ovaționează cu entu
ziasm, flutură drapelele cu culorile 
României și Ghanei. ca și pancarte 
pe care stă scris în română și en
gleză : „Bine ati venit !“, „Trăiască 
prietenia româno-ghaneză !“, „Româ
nia este iubită de Ghana !“, „încre
dere, prosperitate, pace !“.

în salonul de onoare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și generalul Igna
tius Kutu Acheampong, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Faustina 
Acheampong se întrețin cîteva mi
nute cordial. într-o ambiantă des
tinsă, prietenească.

în salonul oficial, președintele 
Nicolae Ceaușescu și șeful statului 
ghanez, generalul Acheampong. au 
făcut scurte declarații reprezentanți
lor presei. . >

însoțiți de ospitalierele lor gazde, 
distinșii oaspeți români iau lbc apoi 
în automobile. Escortat de o gardă 
de motocicliști, cortegiul preziden
țial se îndreaptă spre castelul 
Osou, reședința oficială rezervată 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu pe timpul 
șederii lor la Accra.:

De o parte și de alta a principa
lelor artere ale capitalei — pavoa
zate sărbătorește cu portretele șefi
lor celor două state, cu drapele ale 
României și Ghanei, cu lozinci dedi
cate prieteniei româno-ghaneze — 
au loc manifestări exuberante de 
simpatie, expresii ale bucuriei și 
prieteniei. Răsună aplauze și acla
mații pentru cei doi șefi de stat, pen
tru prietenia româno-ghaneză.

La Intrarea în castelul Osou, o 
gardă militară, în pitorești costume 
ghaneze de paradă, prezintă onorul.

în saloanele castelului, ospitalierele 
gazde urează din nou o ședere plă
cută în Ghana distinșilor lor oaspeți.

al tam- 
în cos- 

pitoresc, 
bucuroși

Tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu

al Academiei
(Urmare din pag. I)

„Vă intimpinăm, doamnă academi
cian Elena Ceaușescu — a spus vorbi
torul — cu profunde sentimente de 
stimă, prețuire și prietenie. Fie ca 
vizita dumneavoastră să întărească 
cooperarea rodnică dintre academiile 
noastre. Vă acordăm, doamnă 
academician Elena Ceaușescu, titlul 
de membru de onoare al academiei 
noastre ca o recunoaștere a poziției 
dumneavoastră în lumea științifică 
și ca o apreciere a meritelor pe care 
le-ați dobîndit în viata politică și 
socială a tării dumneavoastră**.

de arte și științe
secretarul de onoare al aca- 
prof. D. A. Akyeampong. a

Apoi, 
demiei, 
înfățișat pe larg activitatea științi
fică și socială a tovarășei academi
cian Elena Ceaușescu.

„Pentru toate aceste merite, a spus 
președintele academiei. Academia de 
arte și științe a Ghanei a hotărit să 
vă confere titlul de membru de o- 
noare".

Tovarășa Elena Ceaușescu a fost 
apoi invitată să se adreseze asisten
tei. Cuvîntul său a fost urmărit 
mult interes și vie atenție.

în aplauzele celor prezenți la 
lemnitate, prof. C. O. Easmon a

cu

so- 
in-

de onoare
tovarășei Elena Ceausescu di- 
de membru de onoare al Aca-

minat 
ploma 
demiei de arte și științe a Republicii 
Ghana.

Șeful statului ghanez și soția sa au 
adresat calde felicitări tovarășei aca
demician Elena Ceaușescu, pentru 
distincția ce i s-a acordat, ca și pen
tru întreaga sa activitate pe tărimul 
științei și al vieții sociale.

După solemnitate. președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu ‘s-au întreținut cordial cu 
membri ai academiei ghaneze, cu 
membrii corpului diplomatic pre- 
zenți la solemnitate.

Cuvîntarea tovarășei
Domnule șef al statului, președinte 
al Consiliului Militar Suprem,
Stimați membri ai consiliului.
Doamnelor și domnilor,
Vă rog să primiți călduroase mul

țumiri pentru hotărîrea de a-mi 
acorda titlul de membru de onoare al 
Academiei de științe din Ghana, în 
care văd o prețuire a multiplelor în
făptuiri economico-sociale pe care le 
cunoaște România în anii socialismu
lui și la care oamenii de știință își 
aduc o contribuție foarte importantă, 
precum și a meritelor mele. De alt
fel. în epoca contemporană, epocă de 
intensă dezvoltare a forțelor de pro
ducție. de amplificare continuă a 
cunoașterii umane, cînd revoluția 
tehnico-științifică ia o tot mai puter
nică amploare in întreaga lume, știin
ța are un rol tot mai însemnat in a- 
sigurarea progresului material și 
spiritual al omenirii.

Această întîlnire a noastră este pri
lejuită de vizita în Republica Ghana 
a președintelui României, la invitația 
șefului statului ghanez — vizită care 
deschide perspective largi colaborării 
dintre cele două țări și popoare, ex
tinderii relațiilor economice, tehnico- 
științifice și culturale și, în acest 
cadru, și a conlucrării dintre oamenii 
de știință români și ghanezi.

Dragi prieteni,
Folosesc acest prilej pentru a vă 

prezenta, pe scurt, unele preocupări 
și realizări ale poporului nostru în 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămîntul Româ
niei. în făurirea unei civilizații ma
teriale >și spirituale de care se 
bucură, pe baza uhei depline egali
tăți, -toti cetățenii patriei.

In programul pe care partidul nos
tru și l-a stabilit pentru construirea 
noii societăți, pornim de la principiul 
că numai întemeindu-se pe o indus
trie puternică, dezvoltată pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii contemporane, putem asi
gura avansarea rapidă a țării pe 
calea bunăstării și civilizației. Ur
mărind această linie. România s-a 
transformat in ultimele decenii din- 
tr-o țară agrară, cu un slab nivel al 
producției*  și deci, al venitului na
tional, într-un stat industrial-agrar, 
cu o industrie dinamică și o agricul
tură în plin proces de modernizare. 
Pe baza dezvoltării puternice a în-

Elena Ceaușescu
tregii economii crește continuu ni
velul de trai material și spiritual al 
întregului nostru popor. S-au dez
voltat, totodată, puternic învățămin- 
tul, activitatea de formare a cadrelor' 
naționale ; au cunoscut un puternic 
avînt știința și cultura.

Situăm la baza întregii noastre 
activități de construire a noii socie
tăți, cele mai avansate cuceriri ale 
științei și tehnicii înaintate. în ace
lași timp, ne aducem contribuția ac
tivă la dezvoltarea cunoașterii știin
țifice. la progresul generai al științei 
și civilizației.

în cercetarea științifică din.Româ
nia sînt antrenate aproape 150 000 de 
cadre. S-au depus, din partea statu
lui. însemnate eforturi pentru dez
voltarea bazei materiale a cercetării, 
astfel incit astăzi oamenii de știință 
români dispun de condiții corespun
zătoare pentru rezolvarea probleme
lor ce se ridică în fata activității lor.

Pornind —"așa cum stabilește Pro
gramul partidului — de la principiile 
umanismului revoluționar, ale sluji
rii intereselor societății, cercetarea 
științifică românească este orientată 
atît spre domeniile cercetării aplica
tive, cit și spre domeniul cercetării 
fundamentale, de perspectivă. în 
acest context, partidul nostru a sta
bilit ca actualul plan cincinal să de
vină cincinalul afirmării plenare 
a revoluției tehnico-știintifice în 
România. Cei doi factori — produc
ția și cercetarea — se intîlnesc cu o 
altă preocupare de bază a societății 
noastre — formarea cadrelor, edu
cația și invățămintul, concepute într-o 
strinsă legătură ca o cale determinan
tă pentru înfăptuirea în bune condiții 
a complexelor obiective de dezvoltare 
economico-socială.

în ce pricește chimia — domeniul 
in care îmi desfășor activitatea — ea 
a cunoscut un mare avînt în anii 
socialismului. în ultimul deceniu, 
producția acestei ramuri a sporit de 
5,5 ori, îndeosebi în petrochimie. 
S-a dezvoltat producția de fire și fi
bre sintetice, îngrășăminte, s-au pro
dus noi sortimente superioare în in
dustria produselor macromoleculare. 
La toate aceste realizări cercetarea 
științifică a adus o contribuție im
portantă.

Oamenii de știință care 
în ramura chimiei, împreună cu 
ceilalți savanti și cercetători din 
noastră, contribuie în mod activ 
înfăptuirea politicii partidului și 
tului român, pentru progresul 
bunăstarea poporului.

activează 
toti 
țara 

la 
sta- 

Și

Doamnelor și domnilor.
statul nostru, preocu- 
dezvoltarea economico- 

tării, 
viața

Depunerea unei coroane de flori
Vineri la prinz. președintele 

Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu. însoțiți de șeful statului 
ghanez, general Ignatius Kutu A- 
cheampong, președintele Consiliului 
Militar Suprem, au depus o coroană 
de flori la Monumentul Eroului Ne
cunoscut.

O mare mulțime aclamă cordial so
sirea șefului statului român și a 
tovarășei Elena Ceaușescu în marea 
Piață a independenței, dominată de 
obeliscul eroului necunoscut, de un 
superb arc de triumf ridicat pentru

cinstirea • dobîndirii independentei 
tării.

Un grup de trompetiști intonează 
salutul eroilor, iar o unitate de gardă 
prezintă onorul.

Pe placa funerară de marmură a 
monumentului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu depune o coroană de flori 
purtînd o panglică tricoloră du in
scripția „Din partea președintelui 
Republicii Socialiste România**.

înalții oaspeți români păstrează un 
moment de reculegere, cinstind me
moria celor care și-au jertfit viata în 
lupta pentru libertate și independen-

tă. pentru redeșteptarea națională a 
poporului ghanez.

La această ceremonie, președintele 
Nicolae Ceaușescu a fost, de aseme
nea. însoțit de membrii Consiliului 
Militar Suprem și de membrii Con
siliului Redeșteptării Naționale.

Au fost prezente, de asemenea, 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
pe șeful statului român.

La plecare, locuitorii capitalei gha- 
neze. aflați iff Piața independenței, 
fac o caldă manifestare de simpatie 
solilor poporului român.

Partidul și 
pîndu-se de 
socială a țării, participă totodată 
activ la viața internațională, la 
eforturile popoarelor pentru, făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră. în politica ex
ternă tara noastră pornește de la 
realitatea că in lumea de azi s-au 
produs și se produc mari schimbări 
revoluționare, naționale și sociale, 
mutații adinei în raportul mondial de 
forte. Se afirmă tot mai puternic 
astăzi voința popoarelor de a se dez
volta liber și independent, de a 
colabora și conlucra tot mai strîns pe 
arena internațională pentru o politică 
nouă, bazată pe deplină egalitate și 
echitate. Pornind de Ia aceste reali
tăți, România militează activ pentru 
o largă colaborare internațională 
țările socialiste, cu țările în curs 
dezvoltare, cu țările nealiniate, 
toate statele lumii, fără deosebire 
orinduire socială. Vizita pe 
președintele Republicii Socialiste 
România o face in aceste zile într-o 
serie de țări din Africa este 
tocmai o expresie a politicii consec
vente a țării noastre de a întări co
laborarea și solidaritatea cu țările în 
curs de dezvoltare. Ca țară socialis
tă in curs de dezvoltare, România 
acționează ferm pentru lichidarea 
stării de subdezvoltare în care mai 
trăiește o mare parte din omenire, 
pentru Instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, bazate pe 
egalitate și echitate, care să asigure 
progresul mai rapid al tuturor țări
lor, — și, în primul rind, al celor 
rămase în urmă — să înlesnească 
accesul larg și neîngrădit al tuturor 
popoarelor la cuceririle științei și 
tehnicii înaintate.

Doresc să arăt că, împreună cu 
întregul popor, oamenii de știință 
din România participă activ, cu în
treaga lor capacitate de creație, la 
înfăptuirea politicii partidului și sta
tului nostru. Ei dezvoltă bune relații 
de cooperare cu cercetătorii din nu
meroase alte țări, dezbat împreună 
probleme pe care le ridică progresul 
științei și tehnicii. în acest scop au 
fost încheiate numeroase 
de conlucrare în scopul 
soluții eficiente pe plan 
atit pentru România, cit 
partenerii noștri.

în acest fel, oamenii .. 
români își aduc contribuția la acti
vitatea de cunoaștere științifică des
fășurată pe plan internațional. Ia 
cauza destinderii și întăririi încre
derii între popoare, la eforturile ge
nerale pentru pace și colaborare.

îmi exprim speranța că vizita pe 
care o facem îrk țara dumneavoastră 
va marca un moment' important în 
dezvoltarea colaborării generale din
tre țările și popoarele noastre și, 
deci, și dintre oamenii de știință și 
cultură români și ghanezi.

în Încheiere, vă adresez, în nu
mele președintelui republicii, al 
poporului român și al meu personal, 
dumneavoastră, tuturor oamenilor de 
știință, precum și intregUlui popor 
ghanez, calde urări de succese în 
întreaga activitate consacrată dez
voltării libere și independente a pa
triei dumneavoastră, precum și în 
făurirea unei vieți mai bune, de 
progres și prosperitate.

Vă mulțumesc pentru atenție !
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„Ghanezii s-au bizuit întotdeauna 
în lupta lor pentru independență 
pe solidaritatea poporului român"
într-un amplu comentariu consa

crat vizitei oficiale a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu in Ghana, agenția de știri 
„GHANA NEWS AGENCY" (G.N.A.) 
relevă interesul deosebit și bucuria cu 
care întregul popor ghanez îi aș
teaptă pe înalții oaspeți din Româ
nia prietenă. Vizita șefului statului 
român in Ghana reprezintă un mo
ment cu semnificații istorice — sub
liniază agenția G.N.A., reliefind po
litica consecventă a României, țară 
socialistă în curs de dezvoltare, de 
întărire a prieteniei, colaborării și 
solidarității cu celelalte țări în curs 
de dezvoltare, cu tinerele state inde
pendente din Africa. în acest con
text, se situează și actualul turneu 
întreprins de președintele Nicolae 
Ceaușescu în cele cinci țări africane, 
între care și Ghana. „Șeful statului 
român — scrie agenția — a declarat 
în repetate rînduri că România iși 
extinde permanent conlucrarea cu 
țările în curs de dezvoltare, văzînd 
in aceasta o cale de acțiune pentru 
lichidarea decalajelor economice și 
a subdezvoltării". „Totodată — se a- 
rată în comentariu — România apre
ciază că solidaritatea țărilor în curs 
de dezvoltare contribuie la întărirea 
frontului de luptă împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste și la afirmarea dreptului fie
cărui popor de a fi stăpîn deplin pe 
bogățiile sale".

în continuare, înfătișînd principiile 
și scopurile nobile ale politicii ex
terne românești, agenția G.N.A. 
menționează atașamentul tării noas
tre la normele și principiile dreptu
lui international, la cauza păcii, des
tinderii și cooperării intre națiuni, 
acțiunile consecvente ale României 
pentru oprifea cursei înarmărilor și 
înfăptuirea dezarmării, sprijinul 
multilateral acordat de guvernul ro
mân mișcărilor de eliberare națio
nală și popoarelor care luptă pentru 
apărarea independentei și suverani
tății lor naționale. Pe această bază, 
România acționează consecvent pen
tru extinderea relațiilor și dezvol
tarea cooperării cu toate statele, in
diferent de sistemul lor social-politic.

Abordînd, în continuare, evoluția 
ascendentă a relațiilor bilaterale din
tre România și Ghana, comentariul 
relevă rolul important pe care l-au 
avut in acest proces acordurile și în
țelegerile Încheiate pînă in prezent 
între cele două țări, precum și con
tactele realizate la diferite niveluri 
în ultimii ani. „Aceste înțelegeri au

contribuit la extinderea și diversifi
carea cooperării pe multiple planuri 
— economic, tehnic, științific, teh
nologic, ale economiei forestiere, a- 
griculturii, formării de cadre și al
tele". Se menționează, de asemenea, 
extinderea continuă a colaborării 
dintre forurile științifice din cele 
două țări, relevîndu-se conlucrarea 
rodnică dintre universitățile din Ac
era și București.

„Spiritul de cooperare caracterizea
ză ansamblul relațiilor dintre cele 
două țări, iar poporul ghanez nu
trește convingerea fermă că vizita 
oficială a președintelui Nicolae 
Ceaușescu va întări și mai mult a- 
ceastă colaborare și va da un impuls 
puternic raporturilor de prietenie

Revista presei 
ghaneze

dintre România și Ghana" scrie, 
în încheiere, agenția G.N.A.

într-un comentariu asupra vizitei, 
POSTUL DE TELEVIZIUNE ACCRA 
subliniază. între altele. că aceste 
convorbiri vor marca contribuții va
loroase la consacrarea și dezvoltarea 
principiilor noi de relații interstata
le. la stringerea legăturilor de prie
tenie și colaborare multilaterală din
tre cele două țări și popoare.

Vizita șefului statului român, 
președintele Nicolae Ceaușescu, rele
vă televiziunea ghaneză, umple de 
bucurie și mindrie inimile ghanezilor, 
care întotdeauna s-au bizuit, in lupta 
lor pentru libertate și independentă, 
pentru afirmarea ființei lor naționale, 
pe sprijinul și solidaritatea poporului 
român, condus cu abnegație, dăruire 
și curaj de președintele Nicolae 
Cțaușescu.

„Vizita șefului statului român, 
președintele Nicolae Ceaușescu, este 
un adevărat moment de mindrie pen
tru intreaga națiune ghaneză" — scrie 
sâptămînalul „WEEKLY SPECTA
TOR", intr-un comentariu publicat 
pe patru coloane. „Națiunea sa a de
venit unul din farurile dezvoltării so
cialiste, spre care aspiră națiunile in 
curs de dezvoltare, intre care și na
țiunea noastră".

Subliniind justețea politicii de In
dustrializare urmată ,de țara noastră 
și realizările sale remarcabile, săptă-

minalul arată că „acestea sînt dovezi 
incontestabile de hotărire, curaj și 
dăruire de sine ale conducătorului 
României — personalitate proemi
nentă". Este evidențiată însemnăta
tea ■ celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român pentru 
menținerea unui ritm înalt de dez
voltare economică, socială și cultu
rală a țării.

„Credincioasă idealurilor socialis
mului, România a acordat întotdea
una ajutor hotărit națiunilor care 
luptă pentru eliberarea lor de sub 
dominația colonială sau imperialistă. 
Ea n-a ezitat să sprijine activ mișcă
rile de eliberare și să ajute efectiv 
țările independente. Este, de aseme
nea, foarte important să amintim cit de 
profund recunoscătoare sint aceste 
țări României pentru ajutorul dat in 
pregătirea de cadre tehnice calificate 
atit de necesare economiilor lor".

La rindul său, cotidianul „THE 
ECHO" publică, sub titlul „Bine ati 
venit în Ghana" — scris în limbile 
română și engleză — o amplă pre
zentare a obiectivelor economice și a 
eforturilor poporului român, încunu
nate de succes, în opera de construi
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. „Planul revoluției tehni
co-științifice — subliniază ziarul — 
poartă evident amprenta gindirii po
litice revoluționare a conducătorului 
partidului și statului român, caracte
rizată de aplicarea creatoare a ade
vărurilor generale ale socialismului 
științific la condițiile concrete ale 
României, in scopul dezvoltării for
țelor de producție, al îmbunătățirii 
continue a nivelului economic pen
tru creșterea standardului de viată al 
întregului popor".

Sub titlul „Nicolae Ceaușescu — 
un eminent conducător sosește 
vineri in Ghana", ziarul „THE 
PEOPLE’S EVENING NEWS" publi
că o amplă biografie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu însoțită de o foto
grafie. Ziarul subliniază că prin ac
tivitatea revoluționară, patriotică șl 
antifascistă desfășurată Înainte și în 
timpul celui de-al doilea război mon
dial, prin munca neobosită, capaci
tățile sale excepționale de conducă
tor de partid și de stat dovedite In 
perioada postbelică, prin orientările 
date politicii interne și externe, pre
cum și prin contribuția sa nemijlo
cită la elaborarea și transpunerea în 
viață a hotăririlor partidului și 
guvernului, președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a impus ca un eminent 
conducător al poporului român.

Declarații ale unor personalități ale vieții politice din Ghana
Oficialitățile guvernamentale apre

ciază vizita în Ghana a președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. ca repre- 
zentind un eveniment de o impor
tantă istorică deosebită in promo
varea raporturilor pe multiple planuri 
dintre cele două țări.

în numele Guvernului Republicii 
Ghana, colonelul P. H. S. YARNEY, 
ministrul informațiilor, a făcut ur
mătoarea declarație, cu prilejul sosi
rii la Accra a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și' a tovarășei Elena
Ceaușescu : „Vizita președintelui
României, Excelenta Sa Nicolae
Ceaușescu, în Ghana are o mare im
portanță pentru relațiile ghanezo— 
române. Fără îndoială că va aduce o 
contribuție esențială in extinderea 
relațiilor cordiale și prietenești exis
tente deja intre cele două țări ale 
noastre.

Relațiile dintre Ghana și România 
sînt în ascensiune continuă. Este, de 
aceea, rezonabil să anticipăm că în 
cadrul convorbirilor dintre șeful sta
tului ghanez, generalul Ignatius Kutu 
Acheampong, și șeful statului român, 
Excelenta Sa. domnul Ceaușescu, se 
vor explora noi căi și mijloace pentru 
continua întărire a legăturilor prie
tenești existente între țările noastre.

Nu numai între cele două guverne 
relațiile sînt foarte cordiale, ci și in

tre cele două țări și popoare. Ghane
zii au cuvinte de prețuire pentru co
operarea dintre Ghana și România în 
domeniile economic și tehnic. Este 
demn de menționat că aceste legă
turi trainice continuă să fie bazate pe 
aceeași stimă, respect reciproc și înțe
legere, ca și în momentul stabilirii lor.

întreaga tară va face președintelui 
României prietene și persoanelor care 
îl însoțesc o primire entuziastă, căl
duroasă și prietenească. •

Poporul ghanez apreciază mult 
sprijinul valoros acordat de guver
nul și poporul român luptei popoa
relor tinerelor state în curs de dez
voltare pentru consolidarea indepen
dentei politice și economice. Ele 
sînt încurajate de exemplul Româ
niei, care se bazează, în primul rînd, 
pe forțele proprii in dezvoltarea sa e- 
conomică și socială, lucru care pentru 
Ghana este de o mare semnificație".

Colonelul P. K. NKEGBE, minis
trul sănătății, a declarat: „Cu 
România, țară prietenă, avem relații 
tradiționale de solidaritate militantă. 
Am simțit întotdeauna sprijinul ei 
frățesc. De aceea, vizita domnului 
Ceaușescu in țara noastră ne umple 
inimile de bucurie. în ce ne privește, 
sintem hotăriți să facem totul pen
tru ca vizita inalților oaspeți români 
să fie cit mai plăcută și fructuoasă, 
spre binele relațiilor dintre cele 
două țări și popoare".

La rindul «ău, colonelul K. A. 
QUARSHIE, ministru! pentru comerț 
și turism, a subliniat: „Vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
doamnei Elena Ceaușescu in Ghana 
este pentru noi toți o mare cinste 
și onoare, iar pentru mine personal, 
care am vizitat frumoasa dum
neavoastră țară, un motiv în plus 
de enormă satisfacție. Domnul 
Ceaușescu este una din personalită
țile cele mai distinse ale vieții in
ternaționale, care se bucură de stimă 
și considerație în Ghana, ca și în 
întreaga lume".

Maiorul E. YIRIMAMBO, ministrul 
pentru lucrările publice și locuințe, 
arătind că toti ghanezii manifestă 
respectul ce se cuvine președintelui 
Nicolae Ceaușescu „renumit pe con
tinentul nostru pentru politica sa 
clarvăzătoare, pentru solidaritatea, 
prietenia și colaborarea României cu 

' țările Africii", a subliniat : „Aștep
tăm ca vizita șefului statului român 
să consolideze legăturile strînse din
tre popoarele noastre, să impulsio
neze relațiile, bune, pe multiple pla
nuri. dintre popoarele noastre".

.^Vizita sa — a adăugat ministrul 
ghanez — se Înscrie cu litere de aur 
în istoria relațiilor ghanezo—române, 
mareînd o cotitură în dezvoltarea lor 
fructuoasă, spre binele ambelor țări 
și popoare".

Unitățile agricole din județul Ialo
mița vor iriga, in acest an, 300 000 
hectare, cu 82 000 mai mult decît 
anul trecut. Noile amenajări in sis
temele Mostiștea și Boianu. în incin
tele indiguite Borcea de Sus și Bor- 
cea de Jos, realizate parțial anul tre
cut, urmează să intre în funcțiune la 
întreaga capacitate la 30 aprilie a.c. 
In scopul funcționării ireproșabile a 
sistemelor — stații de pompare, re
țea de canale și conducte, utilaje mo
bile de irigat — pentru a asigura apa 
in cantitățile necesare și la momen
tul oportun, biroul comitetului jude
țean de partid Ialomița a analizat 
stadiul pregătirilor în vederea cam
paniei de irigații și a stabilit un pro
gram riguros pentru constructori. în
treprinderile de exploatare și unită
țile agricole.

O primă observație se referă la 
constructori. La recepția preliminară 
de la 27 decembrie 1976 s-au depistat 
pe suprafețele nou amenajate 650 
puncte unde sînt necesare remedieri, 
care trebuie făcute pînă la 31 mar
tie 1977. Deocamdată, după aprecie
rea organelor agricole județene, 150 
din acestea au fost efectuate. Ce se 
lntimplă cu restul remedierilor 7 Am 
luat ca exemplu situația de la 
cooperativa agricolă Dor Mărunt, 
unde am revenit mai întîl la 3 fe
bruarie și apoi la 17 februarie a.c., 
pe urmele articolului „Ce va produce 
pămîntul degradat, tovarășe primar?**  
publicat la 17 decembrie 1976. Erau 
prezenți la sediul cooperativei agri
cole reprezentanți ai T.C.I.F., G.S.I.. 
I.E.I.L.I.F. Dor Mărunt, O.C.O.T. Ia
lomița, ai Băncii agricole județene. 
Motivul întrunirii ? Semnarea unor 
acte din care să rezulte că lucrările 
au fost încheiate. Dar nici vorbă de 
așa ceva. Din cele 39 de defecțiuni 
constatate aici la 27 decembrie, nici 
una nu fusese înlăturată. Una dintre 
cauze : abia la 3 februarie, tovarășul 
Constantin Rădescu, șeful lotului 
T.C.I.F. de la Dor Mărunt, luase cu
noștință de existenta graficelor de 
remedieri. Efectiv în acest interval 
șantierul a fost închis. Problema por
nește de la grafice, care de fapt nu 

sînt grafice pentru că... nu cuprind 
nici un fel de termene. A fost nevoie 
de insistente repetate din partea coo
perativei agricole Dor Mărunt pentru 
a se relua lucrările. Ca urmare, în 
momentul de față se lucrează la an
tene, la desecări, la stații.

Pe ansamblul județului, rezultatele 
acțiunii de punere la punct a siste-

Menținerea timpului uscat impune 

0 ACȚIUNE ENERGICA PENTRU PREGĂTIREA 
SISTEMELOR DE IRIGAȚII

In unele locuri persistă stări de pasivitate, se tărăgănează

------------- Ancheta
melor de irigații — la care lucrează 
în comun. Ia indicația comitetului ju
dețean de partid, atît constructori cit 
și angajați ai întreprinderilor de ex
ploatare — arată că în unele sectoare 
lucrările sint avansate. Astfel, din 
volumul total de 1240 mii mc de te- 
rasamente, reprezentînd decolmatări 
și completări, s-au executat 61 la 
sută pe 2090 km canale ; din 110 sta
ții de pompare, repompare și-punere 
sub presiune au fost verificate și 
puse în funcțiune 90 ; totodată, s-au 
reparat 3200 de hidranți.

Concomitent, unitățile T.C.I.F. con
tinuă lucrările de impermeabilizare 
a canalelor, lucrări care s-au realizat 

în proporție de numai 20 la sută din 
prevederi. în sistemul Pietroiu—Ște
fan cel Mare, bunăoară, din 58 000 
mp de impermeabilizări s-au execu
tat 9000. Atit în sistemele noi, cit și 
în cele vechi, în mai multe puncte 
au apărut infiltrații din canale. Cu 
toate.că a mai fost semnalată o ase
menea situație în zona paralelă cu

lucrările de reparații 
„Scînteii" în județul 

șoseaua Ciulnița—Lehliu, unde de ani 
de zile băltește apa, totuși măsurile 
întîrzie.

La șantierul- T.C.I.F. din Lehliu 
discutăm această problemă cu ing. 
Augustin Korbl, de la I.S.P.I.F. Bucu
rești. Răspunsul nu este de natură să 
satisfacă: „facem studii, căutăm solu
ții, problema e dificilă". Ideea de la 
care se pornește nu oferă soluții de
finitive. în loc să se găsească o re
zolvare de ansamblu a acestei pro
bleme în întreaga zonă, din rațiuni 
de „economii" se acționează numai 
în punctele unde apar fenomene de 
băltire sau infiltrații- Mai grav e fap
tul că, deși s-a prevăzut prin plan 

realizarea încă de anul trecut a unor 
lucrări de combatere a excesului de 
umiditate din zonele limitrofe cana
lelor principale de aducțiune din sis
temul Gălățui—Călărași, care afec
tează 200 hectare, pină în prezent 
T.C.I.F. nu a întreprins nimic. Ace
eași situație a apărut și in sistemul 
Mostiștea, pe 106 hectare.

Ialomița--------------
Aducem in discuție și o altă pro

blemă care, dacă nu iși va găsi grab
nic rezolvarea, va afecta asigurarea 
apei pentru cel puțin 80 000 hectare. 
Este vorba de stația de pompare de 
la Mihai Viteazu, unde urmează să 
fie refăcut bazinul de aspirație. După 
cum .ne informează ing. Tudor Iurcu, 
șeful șantierului T.C.I.F. Lehliu, pro
iectul inițial a fost sistat și acum se 
lucrează după un proiect nou. „Se 
lucrează" este însă numai un fel de 
a spune.. De fapt, ritmul de lucru 
este total necorespunzător. în ziua 
raidului, utilajele de pe șantier — 
două macarale, două excavatoare, un 
buldozer, trei agregate de sudură — 

se odihneau, ca și cum lucrările ar 
fi fost încheiate și nu ar exista res
tanțe mari.

La cooperativa agricolă Dragalina, 
care face parte din sistemul Ciulnița, 
constatăm și alte defecțiuni. O supra
față de 1140 hectare cu conducte în
gropate este nefolosită de 6 ani, dato
rită defecțiunilor existente la cele 18 
antene. După preluarea de către sis
temul Ciulnița a acestei suprafețe, re
țeaua a fost reparată, dar nu există 
garanția funcționării.

în ce privește agregatele de asper- 
siune, din 3896 existente s-au repa
rat 1017, reprezentînd 50 la 6ută din 
plan. Rămineri in urmă înregistrează 
cooperativele agricole din Andrășești, 
Cuza Vodă, Muntenii Buzău, Draga
lina, Ștefan Vodă, Independența. Nu 
e vorba de capacități insuficiente, ci 
de faptul că unitățile au trimis cu în
târziere utilajele la centrele de repa
rații. „Din planul de 533 motopompe 
ne-au sosit pină acum 378 — ne-a 
spus maistrul Teodor Culea de la 
S.M.A. Roseți. La fel și la conducte. 
Din 22 500 au fost trimise 6 500". Și 
anul trecut, din cauza reparării cu 
întirziere a echipamentelor de udare, 
multe cooperative nu au putut iriga 
toate suprafețele programate.

în cadrul analizei amintite, la care 
au participat și reprezentanți ai de
partamentului de imbunătătiri fun
ciare, biroul comitetului județean de 
partid a stabilit data de 15 martie ca 
termen-limită pentru punerea în sta
re de funcționare a întregii rețele de 
irigații. Biroul comitetului județean 
de partid a stabilit, totodată, ca u- 
niunea județeană a cooperativelor a- 
gricole, direcția generală agricolă, 
trusturile S.M.A. și I.A.S. să între
prindă măsuri energice pentru asigu
rarea numărului de motopompe, aripi 
de ploaie și motopompiști la nivelul 
necesităților impuse de funcționarea 
în bune condiții a sistemelor de iri
gații.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"

Succese remarcabile 
în întrecerea socialistă

Realizări la export
în activitatea lor de zi cu zi, me- 

talurgiștii de la întreprinderea de 
mașini-unelte Bacău acordă priori
tate realizării exemplare a sarcini
lor pentru expont. Organizîndu-și 
munca in echipe specializate, aprovi- 
zionindu-se din timp cu materialele 
și piesele necesare, urmărind in per
manență stadiul, pe faze de fabrica
ție, al tuturor subansamblelor, ei au 
reușit să-și onoreze cu 20 de zile mai 
devreme sarcinile de plan la export 
pe primele două luni ale anului. La 
această dată, in întreprindere stau 
gata pentru a fi expediate noi loturi 
de mașini de alezat și frezat, care 
fac parte din planul lunii martie. 
Ing. Vasile Frunză, director comer
cial al unității, ne spunea că au fost 
create condiții ca, pînă la sfirșitul 
lunii februarie, să se realizeze, in în
tregime, planul la export pe primul 
trimestru al anului, estimîndu-se 
astfel obținerea unei producții supli
mentare in valoare de aproape 5 mi
lioane lei valută. Totodată, pentru 
prospectarea pieței, noi loturi de ma
șini sint gata să ia drumul expozi
țiilor și tîrgurilor internaționale de 
la Teheran. Zagreb. Salonic, Bu
dapesta. Brno. Plovdiv ș a. (Gheorghe 
Baltă).

Spațiile de producție 
— folosite rațional

Ampla acțiune de reducere a chel
tuielilor, de bună gospodărire, la 
care s-au angajat cu toată răspun
derea colectivele de muncă din toate 
județele țării, se soldează cu rezul
tate pozitive și în industria fores
tieră a județului Maramureș. 
La U.F.E.T. Vișeu de Sus a fost 
creată o nouă secție — de binale — 
care a fost construită cu forțe pro

prii, prin mijloacele proprii ale co
lectivului, fiind amplasată pe o su
prafață economisită de circa 1 300 
mp. S-a asigurat astfel posibilitatea 
creșterii cu 24 milioane lei pe an a 
valorii producției obținute din a- 
ceeași cantitate de masă lemnoasă 
prelucrată, precum și pentru spo
rirea cu 10 la sută a productivității 
muncii. (Gheorghe Susa).

Prin reducerea 
consumurilor

La întreprinderea de rețele electri
ce din Deva, unde există o preocu
pare susținută pentru buna gospodă
rire a energiei electrice și utilizarea 
ei cit mai rațională, s-a atins încă din 
prima lună a anului nivelul redus 
de consum stabilit pentru 1980. De 
pildă, pentru micșorarea consumului 
propriu tehnologic de energie elec
trică, s-a trecut de la 6 și 15 kV la 
tensiunea de 20 kV la o parte din re
țelele electrice din zona orașului 
Brad, s-au asigurat functionarea în 
scheme optime a transformatoarelor 
din stațiile și posturile de transfor
mare, urmărirea consumurilor pe 
zone, prin contorizarea tuturor pos
turilor de transformare, în vederea 
eliminării pierderilor de energie elec
trică din rețea. De asemenea, s-au 
stabilit metode de raționalizare a 
consumului în orele de vîrf ale sis
temului, printre care evitarea func
ționării „în gol" a agregatelor și 
instalațiilor. Rezultate remarcabile 
in acest sens au obținut exploa
tările miniere Lupeni, Uricani șl 
Bărbăteni, din bazinul Văii Jiului, 
care au economisit în luna ianuarie 
aproape două milioane kWh energie 
electrică.
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ÎNCHEIEREA VIZITEI ȚQVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU ÎN SENEGAL

COMUNICAT COMUN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena Ceaușescu 
au efectuat o vizită oficială de prie
tenie In Senegal, la invitația Exce
lentei Sale, domnul Leopold Sedar 
Senghor, președintele Republicii Se
negal, și a doamnei Colette Sâdar 
Senghor, în perioada 23—25 februarie 
fim.

în timpul vizitei In Senegal, 
președintele Republicii Socialiste 
România și tovarășa Elena Ceaușescu 
au vizitat unități industriale și obiec
tive culturale din Capitală. Aceste 
vizite au permis inalților oaspeți ro
mâni să constate și să aprecieze re
zultatele obținute în Republica Se
negal în domeniile economic și cul
tural.

Populația Dakarului, capitala tării, 
care a primit cu căldură pe iluștrii 
săi oaspeți, de la aeroport pînă la 
reședința care le-a fost rezervată, a 
folosit prilejul oferit de această vizi
tă pentru a da expresie sentimente
lor sale de ospitalitate și de profun
dă stimă față de poporul român 
prieten.

în timpul vizitei, ' președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Leopold Sejjar Senghor au avut con
vorbiri oficiale, Ja care au partici
pat : din partea română, tovarășii : 
Gheorghe Oprea, viceprim-minlstru 
al guvernului, Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politie 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe. Constantin Mitea, re- 
dactor-șef al ziarului „Scînteia", Ion 
Cumpănașu, director general al A- 
genției române de presă — Ager- 
pres, Ion Moangă, ambasadorul 
României în Senegal, Marcel Dinu, 
director în M.A.E.. consilieri și ex- 
perți.

Din partea senegaleză au luat parte 
Abdou Diouf, primul ministru al gu
vernului senegalez, Babacar Ba, mi
nistrul de stat pentru finanțe și afa
ceri economice, Jean Collin, minis
trul de stat pentru afacerile interne, 
Assane Seek, ministrul de stat pen
tru afacerile externe/ Adriene 
Senghor, ministrul dezvoltării rurale 
și al resurselor hidraulice, Ousmane 
Camara, ministrul învățămîntului su
perior, Luis Alexandrenne. ministrul 
dezvoltării industriale și al mediului 
înconjurător, Ousmane Seek, minis
trul planului și al cooperării, Mama- 
dou Diop, ministrul lucrărilor publi
ce. urbanizării și transporturilor, 
Daouda Sow, ministrul informațiilor 
și al telecomunicațiilor, purtătorul 
de cuvînt al guvernului, Oumar Vele, 
secretarul general al președinției, 
Alioune Diagne, secretarul general al 
guvernului, Ibrahima Boye,‘ amba
sadorul Senegalului în România, con
silieri și experți.

Convorbirile, desfășurate într-o at
mosferă de caldă prietenie și deplina 
cordialitate, au avut ca obiect analiza 
stadiului acțiunilor de cooperare bila
terală româno-senegaleze. precum și 
principalele aspecte ale situației in
ternaționale. in general, și probleme 
africane și europene, in special.

în ce privește cooperarea bilatera
lă, cei doi președinți au constatat, cu 
deosebită satisfacție, dezvoltarea in
tensă și armonioasă a relațiilor dintre 
cele două țări în domeniile economic, 
tehnic, științific, social și cultural.

Cele două părți au apreciat in mod 
deosebit contribuția adusă Ja întări
rea relațiilor româno-senegaleze de 
întîlnirile care au avut loc în ultimii 
ani între cei doi șefi de stat, reali
zate în spiritul unei puternice dorințe 
reciproce de cooperare.

în acest context, cele două părți, 
exprimind convingerea că există po
sibilități reale de dezvoltare a schim
burilor reciproce in toate domeniile, 
au dat instrucțiuni ministerelor inte
resate din țările lor să adopte măsuri 
corespunzătoare, în conformitate cu 
programul de acțiune convenit la 
București, cu ocazia vizitei șefului 
statului senegalez, în 1976. care să 
asigure îndeplinirea concretă a tu
turor acțiunilor înscrise în acest pro
gram, precum și în celelalte docu
mente elaborate de comun acord.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Leopold Sedar Senghor 
au subliniat încă o dată necesitatea 
creșterii volumului schimburilor co
merciale și a intensificării cooperă
rii economice în industrie, minerit, 

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
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Președintele 
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agricultură, ca șl în domeniul pre
gătirii de cadre.

Cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția față de relațiile foarte 
bune stabilite între Partidul Comu
nist Român și Partidul Socialist Se
negalez și au reafirmat hotărirea lor 
de a întări aceste legături de prie
tenie si colaborare in interesul po
poarelor român și senegalez. Ei au 
hotărît să promoveze, in continuare, 
relațiile de cooperare intre parla
mentele celor două țări și să stimu
leze contactele între organizațiile de 
tineret, de femei și alte organizații 
de masă din România și Senegal.

Cele două părți au convenit să în
treprindă măsurile necesare pentru 
întărirea și diversificarea relațiilor 
dintre ele în domeniile educației, cul
turii, artelor și sportului.

Pornind de la rezultatele deosebit 
de pozitive obținute în dezvoltarea 
relațiilor bilaterale în toate domenii
le. președintele Republicii Senegal a 
prezentat felicitări călduroase po
porului român, care, sub conducerea 
clarvăzătoare a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. a obținut succese strălu
cite in dezvoltarea multilaterală a 
tării, in toate domeniile de activi
tate, și i-a urat deplin succes în în
deplinirea acestei mărețe opere.

La rîndul său. șeful statului ro
mân, avînd în vedere rezultatele re
marcabile obținute de poporul sene
galez, sub conducerea clară a pre
ședintelui Leopold Sedar Senghor. a 
adresat acestuia urări de succes de
plin în continuarea luptei pentru dez
voltarea armonioasă a Senegalului.

Ținînd seama de rezultatele im
portante obținute în ceea ce privește 
colaborarea bilaterală și de dorința 
de a le dezvolta în viitor, cele două 
părți au semnat un acord de coope
rare în domeniul transporturilor ae
riene. precum și un protocol cuprin- 
zînd un plan de măsuri concrete 
privind creșterea schimburilor co
merciale și dezvoltarea cooperării 
economice și tehnice bilaterale.

De asemenea, cei doi președinți au 
hotărit să fie continuate negocierile 
pentru a se ajunge la încheierea de 
noi acorduri și înțelegeri de coope
rare în ceea ce privește pescuitul 
oceanic, transporturile maritime, pre
cum si în alts domenii de interes 
comun.

Procedînd la un schimb de păreri 
asupra problemelor internaționale, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Leopold Sedar Senghor 
au scos în evidență, așa cum au fă
cut și la București, in cadrul discu
țiilor la nivel înalt, mutațiile pro
funde care au avut loc în lume, cu 
toată persistența unpr reale dificul
tăți. ceea ce a reconfirmat hotărirea 
tot mai fermă a popoarelor de a fi 
sfăpîne pe propriile lor destine, opu- 
nindu-se cu toată vigoarea oricărei 
încercări de imixtiune în afacerile 
interne, precum și manifestărilor po
liticii de dominație si opresiune.

în acest cadru, cei doi șefi de stat 
au reafirmat necesitatea așezării re
lațiilor dintre state pe stricta respec
tare a principiilor independenței și 
suveranității naționale, integrității 
teritoriale, neamestecului în treburile 
interne ale altor state, renunțării la 
utilizarea . forței sau la amenințarea 
cu forța, deplinei egalități în drepturi 
a statelor, a tuturor principiilor. în
scrise în Declarația solemnă comună 
a României și Senegalului, semnată 
la București la 24 aprilie 1976.

Șefii celor două state au ținut să 
reafirme necesitatea recunoașterii și 
acceptării — ca un fenomen irever
sibil — a rolului din ce in ce mai 
mare pe, care îl joacă țările in curs 
de dezvoltare, statele nealiniate, .ță
rile socialiste in reglementarea pro
blemelor internaționale.

în acest cadru, cei doi președinți, 
subliniind importanta contribuție a 
țărilor nealiniate în lupta împotriva 
oricărei forme de manifestare a po
liticii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, de dominație si opre
siune, pentru promovarea principii
lor independentei și suveranității na
ționale. pentru ca fiecare popor să 
poată decide în mod liber propria 
sa soartă, au dat o apreciere deo
sebită eforturilor depuse de aceste 
țări pentru lichidarea definitivă a 
subdezvoltării și pentru edificarea 
unei noi ordini economice și mone
tare internaționale.

Cei doi președinți au exprimat, In 
această privință, convingerea lor că 
reuniunea biroului de coordonare a 
țărilor nealiniate, care va avea loc 
în viitorul apropiat la New Delhi, la 
nivel ministerial, va contribui la in
tensificarea eforturilor referitoare la 
realizarea acestor obiective.

în continuare, cei doi președinți 
și-au exprimat neliniștea față de 
creșterea permanentă a decalajelor e- 
conomice care separă țările indus
trializate de cele în curs de dezvol
tare. ca si față de rezultatele puțin 
semnificative obținute pînă în pre
zent în cadrul discuțiilor și nego
cierilor care au avut loc pe plan 
internațional in acest domeniu. Șefii 
de stat- ai celor două țări s-au pro
nunțat în favoarea convocării unei 
conferințe la nivel înalt a țărilor în 
curs de dezvoltare care să fie con
sacrată măsuri’or care trebuie luate 
pentru favorizarea urgentării instau
rării unei noi ordini economice si 
monetare internaționale, mai justă 
și mai echitabilă. O astfel de 
reuniune, Ia care ar urma să 
participe toate țările în curs de 
dezvoltare, indiferent de sistemul 
lor social și economic, ar pu
tea constitui un cadru propice pen
tru întărirea unității de acțiune, a 
solidarității și a cooperării eficace 
între toate țările în curs de dezvol
tare. care sînt cele mai interesate in 
instaurarea unei asemenea noi ordini.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Senegal, Leopold 
Sedar Senghor, au scos în evidență 
interesul țărilor nealiniate, al țărilor 
membre ale „Grupului celor 77“. al 
tuturor țărilor în curs de dezvoltare, 
de a acționa in deplină unitate si de 
a colabora mai îndeaproape ca ori- 
cind pe plan internațional pentru a- 
părarea năzuințelor fundamentale 
ale popoarelor, pentru pace, înțele
gere reciprocă și cooperare în lume, 
pe baze democratice.

Examinînd alte probleme politice 
care confruntă în prezent comunita
tea internațională, cei doi șefi de 
stat s-au referit la situația în Afri
ca, în Europa, în Orientul Mijlociu, 
la problemele dezarmării, precum și 
la problemele O.N.U. ,

Discuțiile cu privire la Africa s-au 
concentrat asupra situației din Afri
ca de Sud. Zimbabwe, Namibia și 
Comore.

Situația existentă în Zlrhbabwe 
constituie o importantă sursă de pre
ocupări. Speranțele de soluționare a 
acesteia, care s-au manifestat de cu- 
rind. par a. se reduce considerabil ca 
urmare a ultimelor evenimente mar
cate de atitudinea deosebit de rigidă 
a regimului rasist minoritar de la 
Salisbury. Pornind de Ia aceasta, cei 
doi șefi de stat au reafirmat hotă
rirea țărilor lor de a sprijini lupta 
justă a poporului Zimbabwe.

Același sprijin a fost reafirmat și 
în legătură cu lupta poporului din 
Namibia, teritoriu ocupat in mod ile
gal de Africa de Sud. în pofida rezo
luțiilor pertinente adoptate de O.N.U. 
și O.U.A.

Cei doi președinți au condamnat 
încă o dată politica odioasă, rasistă 
și de apartheid, practicată de guver
nul de. la Pretoria.

Referindu-se la situația din Insu
lele Comore, cei doi președinți s-au 
pronunțat în favoarea integrității te
ritoriale a acestui stat și, în această 
privință, și-au exprimat speranța că 
Insula Mayotte va fi restituită 
autorităților comoriene, potrivit re
zoluțiilor adoptate de O.N.U. și 
O.U.A. în acest domeniu.

în ce privește problemele euro
pene, președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Leopold Sedar 
Senghor au apreciat că edificarea 
unui sistem real de securitate și coo
perare in Europa este de natură să 
exercite o influență pozitivă asupra 
eforturilor care tind si conducă la 
instaurarea unei păci și securități du
rabile in intreaga lume, la dezvol
tarea unei cooperări reciproc avan
tajoase între toate națiunile.

în această perspectivă, ei și-au ex
primat speranța că viitoarea confe
rință de la Belgrad, care va avea loc 
în cursul anului 1977, va da un nou 
impuls punerii in practică a preve<ft- 
ril’or înscrise în Actul final al Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa, semnat la Helsinki. în 

altă ordine de idei, cel doi președinți 
au relevat necesitatea dezvoltării 
unei cooperări între țările europene, 
africane și arabe.

Cu toate că au apărut unele per
spective favorabile soluționării situa
ției din Orientul Mijlociu, aceasta 
continuă să constituie o preocupare 
importantă prin gravitatea sa. în a- 
ceste condiții. România și Senegalul 
au reafirmat poziția lor, potrivit că
reia realizarea unei păci juste și du
rabile în Orientul Mijlociu trebuie să 
fie bazată pe retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967. pe recunoașterea 
drepturilor naționale legitime ale po
porului palestinean, inclusiv dreptul 
său inalienabil la autodeterminare și 
lă crearea unui stat arab palestinean 
independent, precum și pe garantarea 
securității și integrității tuturor sta
telor din regiune.

Abordînd problema dezarmării, 
președintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Leopold Sedar Senghor au 
scos în evidență caracterul deosebit 
al acesteia, pronunțîndu-se cu toată 
fermitatea în favoarea unor măsuri 
care să conducă la realizarea dezar
mării generale și complete. în acest 
cadru, ei au apreciat că este indis
pensabil ca actualele negocieri pri
vind dezarmarea să fie scoase din 
imobilismul in care se găsesc în pre
zent, pentru inițierea de acțiuni con
crete și pozitive pentru a fi oprită 
actuala cursă a înarmărilor, care 
poate avea urmări dintre cele mai 
grave. Cei doi șefi de stat s-au pro
nunțat, de asemenea, în favoarea sto
pării producției de arme nucleare, a 
distrugerii stocurilor existente, pen
tru desființarea blocurilor militare și 
a bazelor militare străine.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Leopold Sedar Senghor. 
referindu-se la activitatea Organiza
ției Națiunilor Unite, au reafirmat 
atașamentul țărilor lor față de prin
cipiile fundamentale înscrise în Carta 
O.N.U. In același timp, ei au reafir
mat că îndeplinirea în bune condi
ții a sarcinilor care revin organi
zației mondiale implică realizarea 
universalității acesteia, a democra
tizării activității sale, precum și în
tărirea rolului său în reglementarea 
problemelor internaționale.

Avind în vedere colaborarea sta
tornicită între cele două țări și care 
a permis obținerea de rezultate po
zitive pe planul politicii internațio
nale, președinții Nicolae. Ceaușescu 
și Leopold Sedar Senghor au reafir
mat doripța României și Senegalului 
de a continua să întărească această 
colaborare in cadrul O.N.U., al „Gru
pului celor 77“, al mișcării de ne
aliniere. ca și in cadrul altor foruri 
internaționale, cu scopul promovării 
păcii și securității in lume.

Președintele României a apreciat 
în mod deosebit activitatea remarca
bilă și contribuția personală a pre
ședintelui Leopold Sedar Senghor la 
promovarea unei politici externe di
namice, de pace și deplină înțelegere, 
atit pe plan african, cit și pe plan 
mondial, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, unui 
climat de securitate și pace în in
treaga lume.

Președintele Senegalului a dat o 
înaltă apreciere Activității susținute 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru promovarea unor relații noi 
între state, bazate pe respect și în
țelegere reciprocă, pentru exercita
rea deplină a dreptului tuturor na
țiunilor la o existență demnă și in
dependentă, contribuției personale 
remarcabile a președintelui României 
la formularea conceptului noii ordini 
economice și politice internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășă Elena Ceaușescu au expri
mat vii mulțumiri președintelui 
Leopold Sedar Senghor. doamnei 
Colette Sedar Senghor. guvernului și 
poporului senegalez pentru primirea 
călduroasă și ospitalitatea prieteneas
că de care s-au bucurat în cursul 
vizitei lor în Senegal.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au adresat 
președintelui Leopold Sedar Senghor 
și doamnei Colette Sedar Senghor 
invitația de a efectua o vizită ofi
cială in România. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere, data efectuării 
acesteia urmind a fi stabilită ulterior, 
pe cale diplomatică.

Vineri. 23 februarie, s-a încheiat 
vizita oficiălă de prietenie efectua
tă in Senegal de președintele Repu
blicii Socialiste România, Nidolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu. la invitația președintelui 
Leopold Sedar Senghor și a doamnei 
Colette Sedar Senghor.

. Desfășurată sub semnul stimei, 
prieteniei, al respectului reciproc 
dintre cele două popoare, noua în- 
tiînire la nivel înalt româno-senega- 
lezâ a deschis noi perspective coope
rării bilaterale pe o bază trainică, in 
folosul comun al edificării unei lumi 
mai bune și mai drepte.

La reședința inalților oaspeți so
sesc președintele Senegalului și soția 
sa. De aici, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, 
președintele Leopold Sedar Senghor 
și doamna .Colette Sedar Senghor 
iau loc în mașini escortate de moto- 
cicliști, îndreptîndu-se spre aeropor
tul internațional Dakar-Yoff. Aero
gara era împodobită cu drapelele 
celor două state, numeroși cetățeni 
aflați pe aeroport manifestînd senti
mente de stimă și respect față de 
solii poporului român. Se scandează 
„Ceaușescu — Senghor'-.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu iși iau 
rămas bun de la personalitățile se

Plecarea din Dakar
negaleze prezente pe aeroport : Ab
dou Diouf, primul ministru al gu
vernului senegalez, Amadou Cisse 
Dia. președintele Adunării Naționa
le, Magatte Lo, președintele Consi
liului Economic și Social. Assane 
Seek, ministrul de externe, și cei
lalți membri ai guvernului senegalez, 
membri ai Biroului Adunării Națio
nale și ai Biroului Politic al Parti
dului Socialist Senegalez, guvernato
rul regiunii Cap-Verde și primarul 
capitalei, înalte personalități civile și 
militare, reprezentanți ai Confedera
ției Naționale a Muncitorilor Sene
galezi și ai Mișcării de tineret a 
P.S.S.

Solii poporului român își iau, de 
asemenea, rămas bun de la șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Dakar.

La rîndul lor. celelalte persoane o- 
ficiale române, care însoțesc,pe șeful 
statului român, tovarășii .Gheorghe 
Oprea, Ștefan Andrei, George Ma
covescu. Nicu Ceaușescu, își iau ră
mas bun de la oficialitățile senega
leze prezente pe aeroport.

...începe ceremonia plecării. O gar
dă a cavaleriei senegaleze. in ținută 
de mare paradă, prezintă onorul. Sint 
intonate imnurile de stat ale Româ
niei și Senegalului. Apoi, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 

Leopold Sedar Senghor trec în 
revistă garda de onoare. La înche
ierea ceremoniei, răsună în semn da 
salut salve de artilerie.

In momentul despărțirii, președin
tele Nicolae Ceaușescu mulțumește 
președintelui Leopold Sedar Senghor 
pentru primirea călduroasă și ospi
talitatea manifestată de poporul se
negalez, pentru rezultatele fructuoa
se ale convorbirilor avute, pentru zi
lele minunate petrecute împreună.

La rindul său, președintele Leopold 
Sedar Senghor mulțumește cu căl
dură pentru vizita solilor poporului 
român și urează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu 
succes deplin în continuarea vizite
lor _ lor ds prietenie pe meleagurile 
africane.

Apoi, cei doi șefi de stat, precum 
și țovarășa Eletja Ceaușescu și 
doamnă Colette Sedar Senghor Iși 
iau un călduros rătriăs bun, iși1 ătiring 
mjinile prietenește. De pe scara avio
nului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu salută 
din nou pe gazda în «emn de rămas 
bun.

La ora 10. ora locală, avionul 
prezidențial decolează, indfeptindu-se 
spre Acer*  — capitala Republicii 
Ghana.

„Colaborarea in slujba păcii, 
justiției și înțelegerii internaționale"

W vineri, presa din Republica Se
negal a continuat să acorde largi 
spatii vizitei făcute în această tară 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

„LE SOLEIL" — principalul coti
dian național — relatează despre fie
care moment al vizitei inalților oas
peți români. Referindu-se. mai intii, 
la convorbirile dintre cei doi pre
ședinți. ziarul scoate în evidență 
„caracterul fructuos" al acestora. Re
feritor la semnarea principalelor do
cumente cu care s-a soldat vizita în 
Senegal a solilor poporului român, 
se relevă că acestea vor diice cu si
guranță la dezvoltarea și diversifi
carea raporturilor- multiple dintre 
cele două țări și popoare, vor sti
mula colaborarea la rezolvarea prin
cipalelor probleme care se pun astăzi 
în fata omenirii. Ziarul ilustrează 
relatările vizitei tovarășului Nicolae

Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu cu un fotoreportaj. Publi- 
cînd. de asemenea, ample relatări din 
toasturile rostite de cei doi președinți 
la dejunul oferit în onoarea înaltilor

meilor senegaleze. pu|alicind largi ex
trase din cuvintul tovarășei Elena 
Ceaușescu rostit la această reuniune.

POSTURILE DE RADIO din Dakar 
au difuzat.' de asemenea, după în

Revista presei senegaleze

oaspeți români, ziarul subliniază pa
sajele care privesc perspectivele co
laborării dintre cele două țări și po
poare in diferite domenii ale- activi
tății economice și pe plan internatio
nal. colaborare care slujește intere
selor păcii, justiției și înțelegerii in
ternaționale. „Le Solell" relatează 
amplu întilnirea tovarășei Elena 
Ceaușescu cu conducerea mișcării fe

cheierea vizitei, ample comentarii pe 
marginea documentelor semnate de 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Leopold Sedar Senghor, de ceilalți 
reprezentanți români și senegalezi.

Vorbind despre consolidarea coope
rării dintre Partidul Socialist Sene
galez și Partidul Comunist Român. 
..Le Soleil" scrie : „A doua zi a vizi
tei oficiale de prietenie iii tara noas

tră a reprezentanților poporului ro
mân a fost marcată de diverse 'în
truniri intre reprezentanții guverne
lor și partidelor celor două țări, intre 
conducătorii Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Socialist Senega
lez". Ziarul relevă că „diferitele în
trevederi au permis evocarea evolu
ției bune a raporturilor care s-au 
stabilit, inceplnd de mai multi ani, 
intre cele două partide, care fondează 
solidaritatea lor pe similitudinea in
tereselor lor pentru o dezvoltare pla
nificată a României și Senegalului, in 
cadrul libertății și al democrației, al 
participării populare la realizarea 
idealurilor lor de progres și dreptate, 
in unitatea națională". .

Posturile de radio și televiziune au 
reluat, de asemenea, ample extrase 
din cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și din toastul său la 
dejunul oficial.

Excelenței Sale
LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Președintele Republicii Senegal

DAKAR

Părăsind Republica Senegal, vă adresez încă o dată 
dumneavoastră și poporului senegalez prieten cele mai 
cordiale urări de rămas bun. odată cu mulțumiri sincere 
din partea mea și a soției mele pentru ospitalitatea caldă 
de care ne-am bucurat în decursul vizitei oficiale de prie
tenie in frumoasa dumneavoastră țară.

Exprimind satisfacția noastră pentru rezultatele fruc
tuoase ale vizitei, nutresc convingerea că aceasta va con
tribui la întărirea relatiilor.de prietenie statornicite între 
popoarele noastre, precum și la diversificarea, pe mul
tiple planuri, a colaborării dintre Republica Socialistă 
România și Republica Senegal. în interesul reciproc al 
popoarelor român și senegalez, al cauzei păcii și înțele
gerii in intreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Colonel MOUSSA TRAORE

Președintele Comitetului Militar de Eliberare Naționali, 
Șeful guvernului și al statului Mali

BAMAKO
Survolînd teritoriul Republicii Mali, îmi este deosebit 

de plăcut să vă adresez salutări cordiale și cele mai buna 
urări de sănătate și fericire personală, de noi succese pa 
calea progresului poporului malian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
General SANGOULE LAMIZANA

Președintele Republicii Volta Superioară
OUAGADOUGOU

Cu ocazia survolării teritoriului Republicii Volta Su
perioară, vă adresez călduroase salutări și sincere urări 
de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate 
pentru poporul voltez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

i
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DIMINEAȚA LA LOCUL DE MUNCA, 
1N TIMPUL LIBER-LA ȘEVALET 

îmbinarea activității productive cu creația artistică

i

„Opiniile noastre nu rămîn
între coperfile dosarelor"

o realitate cu profunde semnificații sociale
Din cei aproape 4 000 de membri ai cercurilor de creație o bună 

parte o formează oameni de cele mai diferite profesii : muncitori, 
țărani, tehnicieni, ingineri, medici, învățători ș.a., participanți 
vitatea multilaterală a celor aproape 650 de cercuri de artă 
existente în județele țării.

la acti- 
plastică

Nivelul actual al dezvoltării acti
vității creatoare a amatorilor, calita
tea muncii lor vizibilă în 
pe care le expun, cu care 
la concursul de creație 
drul Festivalului național 

arată că este 
merită cu prisosință o 

calificată si ge-

lucrările 
participă 
din ca- 

„Cîntarea 
un do-României", 

meniu ce 
îndrumare atentă, 
neroasă. Este concluzia unei recente 
consfătuiri pe tară a membrilor 
cercurilor de artă plastică, desfășu
rată la Baia Mare (și, pentru repre- 
zentanții acestor colective de creație 
din a doua jumătate a numărului de 
județe, la București) organizată din 
lăudabila inițiativă a Consiliului 
Central al Sindicatelor în colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației So
cialiste. Consfătuirea și-a propus să 
analizeze în această fază a Festivalu
lui „Cîntarea României" experiența 
unora din cele mal bune cercuri de 
creație, nivelul activității lor.

Este relativ cunoscută „șooala" 
de pictură băimăreană. atrac
ția pe care frumusețea melea

gurilor maramureșene a exercitat-o 
asupra unui impresionant număr de 
pictori, nu numai de la noi. dar și 
din alte părți- în căutare de „naturi" 
proaspete, de peisaje și carpeni fru
moși, multi plasticieni, pe la sfîrși- 
tul secolului trecut, au ales aceste 
locuri minunate ca sursă de inspira
ție : valul mișcării impresioniste s-a 
deplasat la un moment dat din su
dul însorit al Franței înspre lumina 
dulce a Maramureșului. S-ar putea 
spune că în pinzele multor pictori, 
răspîndite in multe muzee din lume, 
a rămas impregnat aerul proaspăt, 
dătător de viață, luat cu împrumut 
din acest colț,.de țară românească. 
Sub generoasa Poartă a soarelui ma
ramureșeană și-au găsit destule surse 
de inspirație numeroși creatori, multi 
dintre ei găzduiti, cu ospitalitatea 
bine cunoscută, de oamenii locului, de 
minerii maramureșeni, iubitori și 
creatori ei înșiși de lucrări valoroase. 
Și astăzi, în destule din casele lor 
picturile sînt ținute la mare cinste — 
după cum ne mărturisea un bun cu
noscător al acestei regiuni si al oa
menilor el, maestrul Vida Gheza.

pare firesc așadar că o fru
moasă tradiție a lăsat urme 
trainice și că ea se vede astăzi 

dezvoltată, amplificată. Baia Mare a 
oferit consfătuirii la, care ne-am re
ferit exemple revelatoare de stimu
lare și valorificare autorizată, com
petentă a creației amatorilor. Este 
vorba în primul rind despre munca 
înnobilată de o mare pasiune si ge
nerozitate a unor profesioniști ca 
Vida Gheza, Paul Erdâs, Ilie Cămă- 
rășan, Nicolae Apostol ș.a. Specialiștii, 
criticii de artă, profesioniștii prezenți 
la Baia Mare au fost toți de acord, vă- 
zînd expoziția cercului pe care-1 în
drumă un membru al filialei U.A.P. 
Baia Mare, Nicolae Apostol, că 
este vorba intr-adevăr de o ati
tudine plină de responsabilitate fată 
de talentul oamenilor muncii, că ri
goarea și exigența, atmosfera de stu
diu intens pe care el o imprimă aces
tui colectiv de creatori constituie 
semnele unei iubiri adevărate, semne 
fără de care nici o generozitate nu 
dă roade. Imprimînd activității cer
cului de creație un stil oarecum 
„profesionist", în sensul bun. pozitiv, 
al unui riguros program de instruire, 
scopul său, mai presus de orice, 
constă de fapt în „profesionalizarea" 
gustului, in educarea discernămîntului. 
Părerea lui fiind că este mai puțin 
important să facem din oricare ama
tor, fie și talentat, un creator de ta
blouri decît un am capabil să înțe
leagă, să-și explice „de ce-i place" 
ceea ce privește, să despartă în vir
tutea unei adevărate „civilizații a 
ochiului" frumosul de urit, modelul 
de copie, autenticul de fals. In acest 
chip, dezvoltîndu-și în mod critic, 
lucid, o pasiune, o îndemînare, oame-

Turnătoria de oțel de la întreprin
derea „23 August" din București, 
aflată în plin proces de înnoire și 
modernizare aproape totală, a împru
mutat de multă vreme imaginea unui 
vast șantier. Și totuși, aici, printre 
schelele noilor agregate, se produce 
și se toarnă mai mult oțel chiar decît 
atunci cind se lucra în condiții nor
male. Secția uzinaj locomotive rea
lizează, după un interval de numai 
cîțiva ani, pe aceleași suprafețe de 
producție, o cantitate de piese pre
lucrate de aproape dduă ori mai 
mare. Forja, cu uriașele ei cuptoare, 
prese și ciocane, se pregătește să se 
mute într-o hală nouă și cu toate că 
operația este eșalonată pe mai multe 
luni, colectivul său și-a propus să 
asigure, ca și pînă acum, necesarul 
de piese forjate pentru celelalte sec
ții ale uzinei...

Cit timp să fi trecut de cînd chiar 
și cele mai optimiste calcule ingine
rești refuzau să aducă sub semnul 
verosimilului asemenea fapte ? în 
orice caz, puțin. Nu s-ar putea spune 
deci că n-ar fi fost suficiente motive 
pentru a se stărui asupra lor și în 
cadrul recentei conferințe a organi
zației de partid din binecunoscuta în
treprindere bucureșteană. Dar atît 
darea, de seamă — care nu se voia 
doar un raport statistic ilustrat prin 
cifre și fapte, ci un document de re
ferință pentru activitatea viitoare — 
cit și comuniștii care au luat cuvîn
tul de la tribuna conferinței parcă 
au făcut abstracție de ele. Din mo
destia care stă atît de bine comuniș
tilor în orice împrejurare si mai 
ales atunci cînd își analizează pro
pria activitate ? Poate. Maistrul Ște
fan Boțea, secretarul comitetului de 
partid de la turnătoria de otel, ne 
propunea însă și o altă explicație : 
„Stilul unei analize reflectă întot
deauna un anumit stil de muncă. 
Dacă ai muncit bine și urmărești să 
muncești și mai bine — nu recurgi 
la fotografierea rezultatelor care, 
dincolo de faptul că riscă să nu tre
zească prea mult interes, poate să 
îndemne la autoliniștire. Analizezi 
ceea ce ai făcut nu de dragul justi
ficărilor care să rămînă în dosare, ci

și pe anii sînt avizați să o judece 
altora, să se bucure în cunoștință de 
cauză de adevărata frumusețe a ar
tei.

Se înțelege' de la sine că astfel de 
artiști amatori sînt realmente din ce 
în ce mai cultivați, ghizi priceput! 
in expoziții și muzee, oameni care 
în timpul lor liber nu mai sînt de 
fapt chiar atît de „liberi", pentru că 
pasiunea lor se îndreaptă spre îm
părtășirea din frumusețea și rațiunea 
marilor opere, creației marilor ar-

trare scopului unei asemenea acti
vități cum ar fi profesionalizarea a- 
matorului, înclinația unora de a se 
„înavuți" nu numai spiritual, pic- 
tînd, dar și de a-și schimba mese
ria proprie cu aceea de pictor, co- 
mercializînd astfel o vocație mai mult 
sau mai puțin împlinită. „Adevăra
tul artist amator, spunea în aceas
tă privință pictorul băimărean Mihai 
Olos. este omul împlinit profesional, 
temeinic în meseria lui și același om 
se vede în temeinicia, seriozitatea și 
împlinirea lui armonioasă. în preo
cuparea pentru artă, pentru creație, 
în tot ceea ce creează el însuși, în 
întreaga lui mentalitate și compor
tament". Intr-adevăr, acesta este e- 
xemplul pe care-1 dau meșterii și

O consfătuire pe țară a membrilor 
cercurilor de artă plastică de amatori 
care arată necesitatea îndrumării cali

ficate a talentelor autentice
tiști. Iar atunci cînd nu-i au în mu
zeele sau expozițiile locale, se mul
țumesc și cu un album din Rem
brandt, Velasquez, Goya, ȚueUlescu, 
Ciucurencu, Baba... într-un sens a- 
semănător, cu rezultate poate mai 
puțin spectaculoase, evoluează și alte 
cercuri, de exemplu cel din Roman, 
unde dincolo de îndeletnicirea cu 
pictarea tablourilor, cîteva sute de 
oameni de cele mai diverse profesii 
vin de la locurile lor de muncă să 
se întîlnească, să discute, să se in
struiască avind la dispoziție tablouri, 
diapozitive, albume etc.

la clu- 
oameni 
Sensul 
amator

Firește, în momentul de 
lucrurile sînt 
sta peste tot 

bit în consfătuire 
extrem de diferite, 
mare inegalitate a calității 
cil’ în Cercurile de creație, 
dintre cei veniti luau abia acum cu
noștință de faptul că ei sînt membri 
ai cercului de creație plastică (ceea 
ce. ne scutește de orice comentariu 
asupra formalismului cu care sînt 
„rezolvate" în destule locuri proble
mele acestui domeniu al mișcării Ar
tistice de amatori). N-au fost trecu
te sub tăcere nici unele tendințe con-

fată 
departe de a 
așa : s-a vor- 

despre niveluri 
despre o 

mun-
Unii

pictorii populari, minerii de 
bul Săsar. ca și multi alții, 
de seamă în meseriile lor. 
înalt al activității artistului 
este cu totul străin de conceperea a-
cestei munci — înscrise într-un pro
ces mai cuprinzător de elevare spi
rituală — ca o evaziune, ca o re
tragere și izolare într-o preocupare 
sau „profesie" : însă de vrejne ce 
astfel de tendințe de deturnare se 
mai manifestă le putem explica i- 
pe lîngă anumite neîmpliniri ce-și 
caută compensații într-o ocupație ar
tistică fals judecată — și printr-o 
insuficientă competentă a unor în
drumători, prin mulțumirea cu înre
gistrarea pe liste și tabele a cifrei 
membrilor cercurilor de creație nu 
și a calității lor profesionale și u- 
mane. Aceleași tendințe — firește, 
neesentiale în raport cu marele curs 
pozitiv al activității artiștilor ama
tori — se pot identifica și în modul 
cum este receptată așa-numita „pic
tură naivă", domeniu de mare va
loare. al artei plastice de azi — și 
nu numai la noi, după cum spun 
specialiștii — în care există reali
zări remarcabile datorate unor 
lente autentice. La

ta-
Baia Mare, dar

și în alte locuri, există un puternic 
cerc de pictori naivi, mineri, țărani, 
tehnicieni, ingineri, îndrumat de un 
om energic și priceput, membru al 
filialei U.A.P., Ilie Cămărășan. De
spre artiști populari ca forjorul Va- 
sile Filip din comuna Recea, sau 
Gheorghe Nichita, meșteșugar vestit 
în aceste locuri, .membri ai cercu
lui de creație al clubului muncito
resc Săsar, s-a auzit cite ceva nu 
numai în țară, dar și peste hotare, cu 
prilejul unor expoziții unde' lucrări
le lor au fost premiate.

Și ca ei sînt mulți alții, oa
meni al căror taleiit este mai 
presus de orice îndoială. Suc
cesul lor este o confirmare a rod
niciei căutării și scoaterii la ivea
lă a talentelor din toate straturile so
cietății, căci pretutindeni se găsesc 
astfel de oameni, autentici exponenți 
ai spiritului creator, al maselor. Toc
mai de aceea asemenea filoane de 
creație trebuie ajutate să-și păstreze 
puritatea, prospețimea, căci ele fac 
parte dintr-un tezaur viu. fertil, in 
plină funcționare : . se cade să-1 fe
rim de rugina contrafacerilor.

în consfătuirea de Ia Baia Mare 
se semnala un anumit fenomen de 
„industrializare" a naivității, a ino
centei. Dincolo de confuziile „teore
tice" în jurul așa-numitei picturi 
naive, este de dorit să se aibă în 
vedere și posibilitatea alterării unui 
prețios zăcămint popular printr-o 
supraproducție de contrafaceri. Și 
dacă fenomenele de contrafacere sînt 
detectabile, iar tezaurul recuperabil, 
falsificarea omului care procedează 
astfel este periculoasă.

Un cuvînt hotăritor îl au de spus 
deci în această privință specialiștii, 
criticii, cunoscătorii ; și în primul 
rînd înșiși creatorii populari prin lu
crările lor, dar și prin felul cum sînt 
ajutați să se afirme. In sfîrșit, este 
important ca în această fază de dez
voltare a artei amatorilor, cînd efer
vescența stimulată de concursurile 
de creație din cadrul Festivalului 
„Cîntarea României" este tot mai 
mult captată în expoziții ale ama
torilor, în formele specifice de parti
cipare a lor la viata culturală a în
treprinderilor și instituțiilor, să șe 
stimuleze mai mult dezbaterea de 
către publicul larg, cu concursul, spe
cialiștilor, a acestei producții bogate.

C. STANESCU

O sală plină. Peste 150 de oameni 
ai muncii de la întreprinderea de 
prefabricate, Combinatul chimic, 
„Electroputere", „7 Noiembrie", de 
la alte unități și instituții, pensionari 
și gospodine s-au adunat în sala 
șantierului de construcții din car
tierul Craiovița Nouă. Ce anume i-a 
determinat să vină aici, unii dintre 
ei direct de la locul de muncă ?

„Așa cum cunoașteți, așa cum e 
în practica activității noastre' — pre
cizează tovarășul Marin Stamatescu, 
șeful oficiului organizatoric al Con
siliului popular municipal Craiova — 
deputății sînt obligați să prezinte 
periodic dări de seamă în fața ale
gătorilor. Astăzi își îndeplinește a- 
ceastă îndatorire deputatul dv-, 
tovarășul Valentin Smărăndescu".

Directorul întreprinderii de prefa
bricate era bine cunoscut încă înain
te de a fi ales deputat : un „Con
structor de case" nu putea să nu 
caute a vedea cum trăiesc oamenii 
pentru care construiește. Obișnuia 
să-i viziteze pe 
locatari, să intre 
în casele lor și 
să-i întrebe: „Cum 
vâ simțiți? Aveți 
vreo nemulțumi
re?" Atunci cînd 
a fost propus 
candidat al car
tierului lor pen
tru consiliul popu
lar municipal, oa
menii știau multe 
despre el. Știau 
că are la inimă 
calitatea locuin
țelor construite 
pentru ei. Știau, 
că e un om ocupat, că trebuie să 
viziteze mereu șantierele, că nu-i va 
fi ușor să fie deputat. Dar mai 
știau că are multă înțelegere pentru 
problemele oamenilor — o dovedise 
în calitate de „furnizor de case". Iar 
acum, în fața unei săli pline,, depu
tatul raportează ce a realizat și ce 
nu, expune felul in care vede rezol
varea cit mai bună, împreună cu 
oamenii înșiși, • a problemelor lor. 
Informarea este exactă, fără vorbe 
de prisos. ,

....în perioada de la ultima întîl- 
nire și pînă în prezent au fost re
zolvate următoarele propuneri ale 
alegătorilor : au fost înființate un 
dispensar medical și un cabinet sto
matologic ; s-a construit o creșă și 
s-au dat în folosință un magazin de 
pîine, alte două chioșcuri de desfa
cere a legumelor și fructelor, 
centru de . sifoane ; s-a 
construcția unui mare 
odihnă și agrement

unele din propunerile lor se împot
moleau și nu știau pe unde anume. 
Ce era să facă ? Să stea cu miini- 
le-n sîn ? Să aștepte să vină alt
cineva să le rezolve problemele ? 
Nu 1 In virtutea faptului că în ca
litate de cetățeni, de alegători au nu 
numai dreptul, dar și datoria să ac
ționeze atunci cînd o treabă nu 
merge bine, au acționat. Ei i-au ce
rut deputatului să invite la fata 
locului, în cartier, pe cei învestiți 
cu răspunderea rezolvării unor pro
puneri formulate la adunarea prece
dentă. Și iată că, la cererea lor, s-a 
deplasaț în cartier tot comitetul exe
cutiv al consiliului popular munici
pal. în frunte cu primarul. După o 
serioasă analiză la fața locului, ba
zată pe o cunoaștere temeinică a 
cerințelor formulate, consiliul popu
lar municipal s-a angajat să re
zolve în timp util toate problemele 
•îndreptățite ale cetățenilor.

Ceea ce a urmat în adunarea la 
care am participat avea să întă-

0 imagine a spiritului civic 
oferită de întîlnirea cetățenilor 

din cartierul Craiovița Nouă 
cu deputatul lor

in același timp,

LADISLAU LOVASSY, funcționar, Oradea
„FERMĂ"

ANUȚA TITE, cooperatoare, Săpința — Maramureș
„ÎN POARTĂ"

pentru a găsi aici, ca într-o adevă
rată radiografie, concluzii practice 
pentru ceea ce îți propui să realizezi 
în continuare. Și dacă avem în ve
dere natura problemelor înscrise în 
momentul de față pe agenda organi
zației noastre de partid, este clar de 
ce o asemenea radiografie, care să 
arate limpede, direct, fără artificii 
luminoase sau umbre de prisos, di

cadrul conferinței. Din analiza bilan
țului prestigios al acestui harnic co
lectiv de muncă s-a desprins, ca un 
stop-cadru, o concluzie cu profunde 
reverberații asupra întregului evan
tai de probleme discutate : In toate 
succesele importante, înscrise în 
palmaresul colectivului — așa cum 
remarca Avram Marian, muncitor în 
secția compresoare — se regăsește

sau la antrenarea largă a comuniști
lor în procesul de elaborare și înde
plinire a hotăririlor sînt de natură 
să amplifice experiența acumulată 
în acest domeniu, creînd un cadru 
tot mai fertil participării directe a 
comuniștilor la acțiunea de punere 
în valoare a tuturor rezervelor de 
care dispune colectivul întreprinderii 
pentru perfecționarea laturilor ca

un 
început 

parc de 
_____ . pe o supra
față de 80 ha — pe care Urmează 
s-o continuăm în această primă
vară ; s-au dat în folosință circa 30 
de baze, .sportive . mici pentru copii ; 
au f8feț! ârîîenaj'afei aproape iri'JurUl 
tutirior • blocurilor, zone de ver
deață... După cum vedeți, nu toate 
propunerile de atunci au putut fi 
rezolvate. Faptul că dezvoltarea 
construcției de locuințe a luat-o 
mult înaintea celorlalte dotări social- 
edilitare creează _încă unele greu
tăți cartierului, 
consiliului 
fondurilor . .. . .
preocupat de solutionarea lor. Dar 
multe din ' . .
vins, pot fi rezolvate prin contribu
ția locuitorilor cartierului".

Sint deci destule motive de sa
tisfacție, și în primul rînd ea izvo
răște din faptul că multe dintre 
propunerile oamenilor au prins viață 
ca urmare a unei 
monioase 
fortul 
resul și efortul autorităților che
mate 
șești pe chipul lor și bucuria pe care 
ți-o dă conștiința că vorbele rostite 
cu matură chibzuință și gîndire în 
adunarea precedentă n-au fost vorbe 
de clacă sau doar Înregistrate și 
rămase între copertile unui dosar. 
Ele au avut ecoul și 
tea necesară, așa cum 
general, la noi greutate 
le oamenilor care, în acest mod 
simplu și direct, participă la actul 
conducerii, la elaborarea și dezba
terea deciziilor care privesc munca 
și viața lor, a localității și, în 
ultimă instanță, propășirea întregii 
țări. Intr-o vreme, cetățenii cartie
rului constataseră, de pildă, că

Ele sînt cunoscute 
popular și — în limita 

disponibile — acesta este
ele, așa cum v-ați con-

a unei împletiri ar- 
între interesul și e- 

fiecărui cetățean și inte-
să le rezolve. Mai deslu-

greuta- 
au, în 
opinii-

în secția subansamble sudate — au 
arătat limpede că acestea nu pot fi 
considerate decît un punct de ple
care pentru înfăptuirea unor obiec
tive mai îndrăznețe, care să se regă
sească in îmbunătățirea substanțială 
a calității produselor și tehnologiilor 
de fabricație.

P8 ce se întemeiază transpunerea 
in realitate a unui asemenea dezide-

„NE LĂUDĂM DATA VIITOARE!“
Dar de multi ani nu se țin de această promisiune

De ce n-au stăruit comuniștii de la întreprinderea „23 August" din Capitală asu
pra succeselor pe care le-au repurtat? Din modestie? Poate. Dar și pentru că 
în atitudinea și-n faptele lor de adevărați promotori ai mersului înainte, rezulta

tele bune marchează doar punctul de plecare spre obiective mai îndrăznețe

recțiile principale de acțiune, ne este 
astăzi atit de necesară".

O asemenea optică a imprimat dă
rii de seamă și 
marginea 
racter de lucru, permițînd să 
aduse în atenția conferinței 
pectele cu adevărat esențiale ale 
tivității comuniștilor, a tuturor 
menilor muncii din această mare 
treprindere industrială pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor de pro
ducție ce le revin și care prezintă o 
deosebită importantă pentru în
zestrarea celor mai diferite sectoare 
ale economiei naționale cu mașini și 
utilaje tehnologice moderne.

Desigur, nu ne-am propus să 
semnăm în aceste rînduri toate 
blemele care au făcut obiectul 
ample și aprofundate dezbateri

intervențiilor
ei un pronunțat

pe 
ca- 
fie 
as- 
ac- 
oa- 
în-

con- 
pro- 
unor 

in

aportul decisiv al comuniștilor, care, 
acționind ca adevărați promotori gi 
mersului înainte, au știut să fie întot
deauna prezenți cu fapta și cuvîntul 
lor mobilizator in locurile cheie ale 
producției, adică acolo unde este mai 
greu, unde trebuie să se manifeste 
din plin forța dinamizatoare a orga
nizației de partid. Ceea ce nu în
seamnă că, în privința punerii în va
loare a capacității, priceperii și expe
rienței tuturor membrilor organizației 
de partid 
n-ar mai 
bine.

Oricum.
acum cert : observațiile și propune
rile mai multor participanți la 
dezbateri referitoare la cunoașterea 
mai temeinică a oamenilor, reparti
zarea judicioasă a sarcinilor, sporirea 
eficientei controlului înfăptuirii lor

și a fiecăruia in parte, 
fi încă destul loc de mai .

un lucru este încă de pe

litative ale producției, pentru creș
terea eficienței acesteia. în această 
ordine de idei, s-a stăruit pe larg, 
de pildă, asupra sporirii contribuției 
comuniștilor, a organizației de partid 
în ansamblul său. la accelerarea pro
movării progresului tehnic, Ia redu
cerea continuă a consumurilor 
teriale ale producției. Apreciind 
casele înregistrate. îndeosebi 
cursul anului trecut (o pătrime 
producția marfă reprezentată de 
duse noi și reproiectate ; 125 utilaje 
create prin autoutilare ; economisirea 
a 890 tone metal, 23 600 tone com
bustibil convențional și 28 585 MWh 
energie electrică), mai multi vorbi
tori — printre care Gheorghe Buruc, 
Erou al Muncii Socialiste, șef de 
echipă în secția montaj-locomotive. 
Ștefan Cazacu, maistru în secția forjă, 
sau Gheorghe Tărtăcuță, muncitor

ma- 
suc- 

în 
din 

pro-

rat ? Din numeroasele argumente 
desprinse din dezbaterile conferinței, 
consemnăm aici doar unul, oferit.de 
ampla acțiune întreprinsă recent de 

. comitetul de partid din întreprindere 
pentru reducerea consumurilor ma
teriale : în urma reproiectării unor 
produse, considerate pînă nu de mult 
drept un etalon al posibilităților 
tehnice ale uzinei, în acest an se vor 
economisi 2 400 tone metal. Și dacă 
la început multi nu-și ascundeau 
scepticismul, astăzi, după cum ob
serva ing. Constantin Croicu, direc
tor- tehnic al institutului de proiec
tări „Faur", nimeni nu se mai în
doiește că această cifră va fi sub
stanțial depășită de soluțiile ce vor 
fi depistate în continuare.

Așadar, o acțiune ce părea la 
început fără prea mari sorti de iz- 
bindă a avut cîștig de cauză tocmai

i

rească o dată mai mult convingerea 
că toate aceste mii și mii de intil- 
niri ale cetățenilor cu deputății, 
cu reprezentanți ai autorități
lor — care au loc frecvent în socie
tatea noastră — se constituie în ade
vărate forumuri ale schimbului de o- 
pinii sincere, nu de puține ori aspre, 
dar întotdeauna fructuoase, în ade
vărate laboratoare de creație cetățe
nească în oare toti cei întruniți se 
simt și sînt egali în drepturi și în
datoriri. Și mai avea să sublinieze 
încă un fapt care ar părea paradoxal: 
este foarte greu să fii deputat și în 
același timp este foarte ușor. Dar să 
urmărim, în continuare, ce probleme 
au adus, alegătorii în fața deputatului 
la întîlnirea din cartierul Craiovița 
Nouă.

Titus Nasta este președintele unei 
asociații de locatari. El însuși este 
om cu o învestitură din partea cetă
țenilor. „Cel mai mare cartier al ora
șului — spune el — nu are nici acum, 
după cinci ani de la darea în folo
sință a primelor locuințe, o piață 
bine organizată. Atît ca amenajare, 
cit și ca aprovizionare. Unitățile co
merțului de stat sînt insuficiente in 
această piață și si.ntem nevoiți să a- 
pejăm. mai mult la--producătorii par
ticulari. In felul acesta, consiliul 
popular și organele comerciale nu se 
străduiesc să transpună în viată pro
gramul de măsuri adoptat de condu
cerea partidului pentru îmbunătățirea 
aprovizionării populației. Dacă e ne
voie să participăm cu toții la amena
jarea unei piețe corespunzătoare, sin
tem gata s-o facem". Un alt alegă
tor, Constantin Ghergulescu — mun
citor la una din unitățile din zonă — 
stăruie mai mult asupra rostului în
tâlnirii : „E bine că tovarășul deputat 
ne-a informat asupra realizării pro
punerilor făcute de noi în adunarea 
anterioară. Constat că cea mai mare 
parte din ele — și chiar dintre cele 
mai importante — au fost soluționa
te. Avem însă dreptul să știm : ce 
greutăți cu totul și cu totul deosebite 
există în calea lărgirii și îmbunătă
țirii serviciilor în cartierul nostru ? 
Pun această întrebare, întrucit dez
voltarea serviciilor face parte din 
programul elaborat de partid și de 
traducerea lui în viată răspundem ou 
toții". Cel care a pus întrebarea s-a 
referit concret la faptul că o serie de 
servicii, aparent mărunte, dar strict 
necesare, sînt insuficient dezvol
tate sau lipsesc. De pildă, în
tr-un cartier cu 40 000 de locui
tori există doar 4—5 cutii poștale 
pentru scrisori, 4—5 telefoane publice 
și nu există nici o unitate C.E.C. sau 
un simplu atelier de înlocuit geamu
rile. Calitatea serviciilor prestate de 
anumite unități cetățenilor din car-

pentru că pozițiile obtuze, mentalită
țile refractare, rutiniere, inerția și 
comoditatea unora au primit replica 
fermă a comuniștilor, a tenacității și 
abnegației lor. Amplitudinea pe care 
a dobîndit-o astăzi acțiunea la care 
ne-am referit justifică din plin in
vestiția' pentru susținerea și genera
lizarea ei prin metodele specifice ale 
muncii de partid.

O asemenea modalitate eficientă 
de acțiune a fost propusă în cadrul 
conferinței și pentru soluționarea al
tor două probleme prioritare la or
dinea zilei — urmărirea realizării 
ritmice a producției fizice curente/ 
pentru a se asigura onorarea exem
plară a contractelor de livrare pe 
acest an, concomitent cu recuperarea 
restanțelor de anul trecut Ia fabri
cația de utilaje tehnologice. Cei ce 
au ridicat această problemă — 
Nicolae Iosif, director general al 
C.I.U.T.M.R., Valeriu Ungureanu, șe
ful secției uzinaj-Iocomotive, Gheor
ghe Sirb, șeful secției turnătorie de 
fontă sau Liviu Jofmir, director teh
nic al întreprinderii — au subliniat 
că soluționarea ei în condițiile sarci
nilor de producție sporite ale aces
tui an nu este deloc ușoară. Dar tot 
ei au considerat necesar să adau
ge că 
crurile să fie aminate, tergiversate. 
Singura 
pentru . ... ____
mine acțiunea energică și perseve
rentă, capabilă să pună în mișcare 
toate resursele colectivului. Cum se 
vede, prin fixarea unor asemenea di
recții prioritare de acțiune, conferin
ța organizației de partid a reușit să 
contureze un program de acțiune 
care conferă o perspectivă dară în
tregii munci organizatorice și poli
tico-educative viitoare. Și dacă se 
spune că dobîndirea unei asemenea 
perspective este esențială pentru a- 
tingerea obiectivelor, fixate, ceea ce 
mai rămîne nu este de loc mai puțin 
important : munca Concretă pentru 
transpunerea lor în fapte.

asta nu înseamnă ca lu-

alternativă valabilă deci 
noul comitet de partid ră-

Dumitru TiRCOB

tier revine cu un laitmotiv și în în*  
tervențiile altor vorbitori. Gh. Călu- 
găru, împuternicit al unei asociații 
de locatari, apunea : „Vin tovarășii 
de la I.G.C.L., încap o lucrare de re
parație, o lasă, apoi te duci de zeci 
de ori după ei, și abia catadicsesc să 
termine ce-au început, ca și cum 
ne-ar face o favoare. Vin cei de la 
lifturi, fac o revizie obișnuită, întoc
mesc un deviz de 6000 lei și dacă am 
refuzat să plătim acest preț umflat, 
așa. cum s-a convins ulterior și con
ducerea acestei unități, ne-au închis 
pentru o lună lifturile la 3 blocuri. 
Intervenția consiliului popular pen
tru îmbunătățirea activității unități
lor prestatoare de servicii, mai ales 
în ce privește întreținerea fondului 
locativ, este absolut necesară. Dar să 
se ia și măsuri hotărâte, tovarășa 
deputat".

O femeie în vîrstă, pensionară, 
Maria Berbescu, aduce în discuție 
— cum o numește singură — „projjle- 

■ ma nr. 1“: gospodărirea cartierului 
și în special a 
zonelor verzi. Ma
ria ■ Berbescu este 
secretara organi
zației de partid a 
cartierului :

> ascultat 
spunea 
multe 
adresa 
itorilor, 
lor și 
care ne ____„
spațiile verzi. Sânt 
și asemenea si
tuații. E bine că 
ele au fost aduse 

la cunoștința consiliului popular. Dar 
e normal oare să aruncăm vina nu
mai pe alții, fără a arăta că noi în
șine nu ne gospodărim cum trebuie 
zonele verzi ? E bine să cerem altora 
să-și facă datoria. Dar să ne-o ce
rem, cu aceeași exigență, și nouă. Or, 
iertați-mi expresia, unii dintre noi 
s-au cam boierit, așteaptă să le vină 
totul de-a gata, privesc de pe geam 
la cei care fac muncă patriotică".

în cadrul întâlnirii dintre deputat 
și cetățenii cartierului Craiovița 
Nouă au luat cuvîntul 15 vorbitori. 
Ei au făcut zeci de propuneri te
meinice. „în decurs de două săptă- 
mîni — a spus în încheiere deputa
tul — vom analiza împreună cu co
mitetul executiv, cu ceilalți factori 
de răspundere posibilitățile de rezol
vare a lor. Multe din ele, așa cum 
ați propus și dv.. se vor realiza — 
pentru că e posibil acest lucru — 
prin participarea tuturor locuitorilor 
din cartier".

Spuneam că, în mod paradoxal, 
activitatea deputatului este și foarte 
grea, și foarte ușoară. învestitura 
obștească solicită într-adevăr din 
partea deputatului o muncă asiduă, 
în mijlocul cetățenilor, să pună umă
rul alături de ei la rezolvarea trebu
rilor obștești. In același timp, este și 
o activitate ușoară. întrucât 
ei este 
efectivă 
ceea ce 
nuit — 
crâtică.

„Am 
aici — 
ea — 

'critici la 
construc- 
a șoferi- 
a altora 

distrug

reușita 
asigurată de participarea 

a cetățenilor, reprezentind 
numim intr-un termen obiș- 
o reală conlucrate demo-

Constantin PRIESCU

cinema
• Pe aripile vtntului î PATRIA — 
8,30: 12,15; 16,15; 20.
• Fire care se rup : CENTRAL,
— 0.15; 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 : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, BUCUREȘTI
— 9; 11,15: 13,30: 16: 18,15: 20,30,
• 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 î GRIVIȚA — 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, DOI
NA — 12,30; 15; 17,30; 20.
o Program de desene animate : 
DOINA — 9,30; 11.
• Ultima jertfă : COTROCENI — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
0 Solitarul de Ia Fortul Humboldt: 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
• Trăind in libertate : FLAMURA
— 9.
0 Fiecare moare singur : EFORIE
— 8.30; 11; 13,30: 16; 18.30; 20,45.
0 Legenda șerifului din Tennes
see : VOLGA — 9; 11.15; 13,30;
15.45; 18; 20,15, BUCEGI — 15,30; 
17,45; 20.
0 Zece negri mititei — 9.45; 11,45, 
Iubirea actriței Sumako — 14, 
Despre o anume fericire — 16.15, 
Anul carbonarilor — 18,30, Aman- 
ții — 20,30 : CINEMATECA 
Union).
0 O vară cu un cowboy : 1
LOR — 16: 18; 20.
0 Haiducii lui Șaptecai : 
REASCA — 15.30: 18; 20,15.
0 Nopți și zile : VIITORUL — 
15.30; 19.
0 Adevăratul curaj : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.15, GIU-
LEȘTI — 10: 15,30; 17.45: 20.
0 Copil de suflet : CASA FIL
MULUI — 10; 12; 14; 16; 18; 20. 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15.
0 Papillon : PACEA — 16; 19.
0 Să nu lipsiți de la întllnire : 
UNIREA — 15.30; 17.45; 20.
0 Soarele alb al pustiului : LIRA
— 15,30; 18; 20.15.
0 Africa Express : MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15:
20.30.
O Serenadă pentru etajul XII : 
FERENTARI — 15.30; 18; 20.
0 Sclava iubirii : ARTA — 15,30; 
17.45: 20.
o Povestea dragostei : MUNCA — 
15,45; 18; 20.15, RAHOVA — 16- 
18,15; 20 30.
0 Expresul bulgărilor de zăpadă : 
POPULAR — 15,45; 18: 20.15.
0 Pianul in aer : COSMOS — 
15.45; 18; 20.
0 Tufă de Veneția : PROGRESUL
— 16; 18: 20.
0 Pentru un pumn de... ceapă : 
FLACĂRA — 10; 12; 14; 16; 18; 20. 
0 Pinocchio : VITAN — 14,30 
0 Vaporul alb : VITAN — 18 
0 A treia încercare : CRINGAȘI

(sala

MOȘI-

FLO-

16.
20.

oferit.de
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O experiență de larg interes în domeniul paletizării 
și containerizării transportului produselor 

LA ÎNTREPRINDEREA DE MOTOARE ELECTRICE DIN PITEȘTI

CHELTUIELILE DE AMBALARE 
AU SCĂZUT DE OPT ORI!

La aceasta se adaugă multe a/te avantaje: economisirea unor materiale, mecanizarea 
operațiunilor de manipulare, precum și reducerea riscului de deteriorare a produselor.

CUNOSC ÎNTREPRINDERILE DIN CADRUL CENTRALEI Șl MINISTERULUI DE RESORT 
ACEASTĂ EXPERIENȚĂ? CE MĂSURI PRACTICE VOR FI LUATE IN PERIOADA URMĂTOARE 

PENTRU APUCAREA INDICAȚIILOR CONDUCERII PARTIDULUI IN ACEST DOMENIU?
La Întreprinderea de motoare e- 

lectrice din Pitești, pentru ambala
rea și transportul produselor SE 
FOLOSESC INTENS FORME MO
DERNE DEPALETIZARE ȘI CON- 
TAINERIZARE. Bunăoară, sint u- 
tilizate două tipuri de palete : ME
TALICE, realizate cu cheltuieli re
duse prin autoutilare, și DIN 
LEMN, confecționate din resturi de 
masă lemnoasă și din cherestea in
ferioară la Combinatul de prelu
crare a lemnului din Pitești. Avan
taje : în varianta veche, cînd pro
dusele se ambalau în cutii de car
ton, iar acestea erau introduse in 
lăzi de lemn, un circuit de transport 
la 13 tipuri de motoare costa circa 
1,6 milioane lei. Acum. VOLUMUL 
CHELTUIELILOR RESPECTIVE A 
SCĂZUT DE OPT ORI. Totodată, 
motoarele electrice sint transpor
tate în condiții superioare de sigu
ranță, cu riscuri minime de dete
riorare. Manopera de ambalare și 
transport s-a redus substanțial ; se 
pot folosi pe scară largă MIJLOA
CELE MECANIZATE DE DEPOZI
TARE, TRANSPORT, INCĂRCA- 
RE-DESCĂRCARE.

— Cum ați trecut la introducerea 
pe scară largă în practică a paleti
zării și containerizării ? — l-am 
întrebat pe tovarășul Ion Ghergu- 
lescu, director adjunct comercial al 
întreprinderii.

— In urmă cu doi ani s-a ivit o 
situație dificilă : forurile de resort 
nu ne-au repartizat cantitatea, con
siderată de noi necesară, de mate
riale, cartoane și cherestea, pentru 
ambalarea și transportul produse
lor unității. Atunci, am trecut ra
pid la executarea de palete și con
tainere, convingîndu-ne pe parcurs 
de eficienta lor economică. La ora 
actuală, 80 LA SUTA DIN PRO
DUCȚIA DE MICROMOTOARE 
ESTE EXPEDIATĂ PALETIZAT î 
de asemenea, ambalăm în contai
nere un volum important de micro- 
motoare și motoare asincrone.

— De ce nu sint folosite aceste 
sisteme de ambalare și transport 
pentru întreaga producție a între
prinderii ?

— Mai întîi. pentru că unii bene
ficiari ne-au solicitat cantități mici

Paletâ din lemn care asi
gură transportul in deplină 
securitate a 90 motoare 
pentru acționarea mașinii 
de spălat rufe. Recent, 
PRIN REPROIECTAREA PA
LETEI SE MAI ECONOMI
SESC ANUAL 40 MC LEMN. 
Atit manevrarea paletei in 
incinta întreprinderii furni
zoare sau beneficiare, cit 
și operațiile de încărca- 
re-descărcare se efectuează 
mecanizat. înainte, expedie
rea acestor produse se fă
cea în ambalate individuale 
din cutii de carton, care 
după o utilizare trebuiau 
casate.

PROIECTE
Inginerul Filaret Chiruță. șeful 

atelierului de proiectare produse 
noi, ne-a prezentat succint cîte- 
va idei tehnice a căror materia
lizare preocupă întreprinderea 
în momentul de fată :

• INTRODUCEREA PE SCA
RĂ LARGA A TEHNOLOGI
ILOR DE AMBALARE A MO
TOARELOR ELECTRICE ÎN 
FOLII DE MASĂ PLASTICĂ 
ȘI. ÎN SPECIAL, ÎN FOLII 
RETRACTIBILE, ceea ce va 
determina reducerea greutății 
proprii a ambalajelor, econo
misirea unor importante cantități 
de carton ondulat și P.F.L., pre-

teatre
• Teatrul National București (sala 
mare) : Comoara din deal — 15;
19.30, (sala mică) : Viața unei fe
mei — 15, îmblînzirea scorpiei —
19.30, (sala Atelier) : Năpasta — 
19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim

sau sortimente diverse de motoare. 
Totuși, £înt și alte cauze. De pildă, 
pină de curind, gara Pitești nu dis
punea de suficiente mijloace meca
nizate de încărcare ; totodată, nu 
ne acceptă unele tipuri de palete 
metalice, pe care trebuie să le in
troducem în containere. (Nota 
redacției : IN STAȚIA DE CALE 
FERATĂ PITEȘTI, la intervenția 
noastră, s-au găsit pe loc posibili
tăți de expediere în boxpalete, în 
loc de containere și s-a sugerat 
ideea unor perfecționări ale pale
telor metalice respective, pentru a 
mări securitatea transportului). Ar 
fi de relevat și faptul că, în prezent, 
municipiul Pitești nu dispune de o 
stație de cale ferată amenajată și 
dotată pentru transcontainere, iar 
din cite cunoaștem nu sint perspec
tive ca problema să se rezolve în 
scurt timp.

— Cum apreciază beneficiarii sis
temul de expediere paletizat și 
containerizat 7

— Cei care au acceptat formele 
de paletizare și containerizare pro
puse de noi sint cit se poate de 
mulțumiți : primesc marfa fără 
stricăciuni, o dezambalează și re
cepționează rapid, plătesc mai pu
țin pentru transport pe un motor 
electric și au pierderi mai mici din 
deteriorarea ambalajelor, intrucit 
PALETELE DIN METAL ȘI LEMN. 
PE CARE AU OBLIGAȚIA SĂ LE 
RESTITUIE FURNIZORULUI, SE 
STRICA MAI GREU, AU DURA
BILITATE DE 10—100 ORI MAI 
MARE DECIT VECHILE LĂZI DE 
LEMN. Există însă și beneficiari 
ca, de pildă, întreprinderea meca
nică din Cugir, întreprinderea de 
piese auto Sibiu, întreprinderea de 
autocamioane „Steagul roșu" din 
Brașov care, probabil, îndrăgesc 
atit de mult paletele noastre, incit 
uită să ni le restituie la termen, 
ceea ce ne determină uneori să spo
rim numărul de palete peste cel 
prevăzut în normativ. Mari neca
zuri avem cu furnizorii unității 
noastre, de la care primim piese și 
subansamble ambalate rudimentar 
în cutii de carton, ce ajung gata de
teriorate, sau in lăzi din cherestea.

DE VIITOR
cpm și o mai bună protecție 
împotriva agenților atmosferici, 
mai ales a umidității ;

• REPROIECTAREA TUTU
ROR PALETELOR ȘI STELA- 
JELOR, în vederea eliminării 
oricărei supradimensionări și u- 
tilizării sortimentelor de cheres
tea de calitate cit mai slabă :

• PROIECTAREA ȘI EXECU-, 
TAREA UNOR PALETE PEN
TRU LOTURILE MAI MICI DE 
PRODUSE;

• EXTINDEREA UTILIZĂRII 
CONTAINERELOR METALICE 
PLIABILE în relațiile cu tot 
mai multi beneficiari.

fonic. Dirijor : Harold Farberman 
(S.U.A.). Solist : Valentin Gheor
ghiu — 20. (sala mică a Palatului): 
Ciclul „Tinerii în fața capodope
relor". Adelina Oprean — vioară, 
Justin Oprean — pian — 18.,
O Opera Română : O noapte fur
tunoasă, Luna — 19.
• Teatrul de operetă : Leonard —
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
O scrisoare pierdută — 15, Ferma 
— 19,30. (sala Grădina Icoanei) :

în paleta metalică din Imagine Încap 120 motoare elec
trice pentru ștergătoare de parbriz la autoturisme. Ocupă un vo
lum de 0,85 mc. PRIN INTRODUCEREA SA SE ECONOMISESC 
ANUAL 30 TONE CARTON ONDULAT Șl 120 MC LEMN. SE POATE 
REFOLOSI DE CIRCA 100 ORI, în vreme ce cutiile de carton din 
vechiul sistem de ambalare se utilizau o singură dată, iar lăzile 
de cherestea de 3—5 ori.

— In ce măsură experiența co
lectivului a fost preluată de cele
lalte unități din cadrul Centralei 
Industriale de motoare și materiale 
electrotehnice, de alte întreprinderi 
constructoare de mașini ?

— Ne-au vizitat cîțiva specialiști 
din Ministerul Transporturilor șl 
Telecomunicațiilor, precum și de la 
„Electromotor" din Timișoara. NU

ÎN CONCLUZIE
Aceasta este, sintetic prezentată, experiența Întreprinderii de 

motoare electrice din Pitești în domeniul ambalării și transportului 
produselor. Problema este următoarea : SE ACȚIONEAZĂ ÎN MOD 
CORESPUNZĂTOR PENTRU EXTINDEREA ȘI GENERALIZAREA 
EI PRETUTINDENI UNDE CONDIȚIILE PERMIT, FIREȘTE, CU 
ADAPTĂRILE DE RIGOARE ? Este necesar ca, TRECÎNDU-SE 
FERM, NEÎNTÎRZIAT, LA TRANSPUNEREA ÎN PRACTICA A 
INDICAȚIILOR SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI 
DATE CU PRILEJUL VIZITĂRII EXPOZIȚIEI REFERITOARE 
LA REZULTATELE OBȚINUTE ÎN ACȚIUNEA DE MICȘORARE 
A CONSUMURILOR LA PRODUCȚIA DE AMBALAJE, atit in ca
drul centralei, cit și al ministerului de resort să , se aplice de 
grabă măsuri de ordin tehnic și organizatoric pentru moderniza
rea ambalării și transportului produselor industriale în toate uni
tățile economice din subordinea lor.

Corneîîu CĂRLAN

Tineri căsătoriți caută cameră — 
15, Militarul fanfaron — 19,30.
• Teatrul de comedie : .Plicul —
19,30.
• Teatrul Mic : Vara trecută la 
Clulimsk — 19,30.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Gaițele — 19,30. (sala 
Studio) : Patru lacrimi — 19.
• Teatrul Giulești : Romanțioșii 
•— 19.30, (sala din Calea Victoriei): 
Măsură pentru măsură — 19^30.
• Teatrul evreiesc de stat : Scri
sori pe portativ — 19.30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 

CUNOSC DACĂ CENTRALA 
DE RESORT ARE INTENȚIA DE 
A POPULARIZA EXPERIENȚA 
NOASTRĂ. Știu numai că, aflind 
de bunele rezultate pe care le-am 
obținut în acest domeniu, anul tre
cut, ne-a majorat la nivelul reali
zărilor planul la indicatorul „măr
furi expediata prin tehnologii a- 
vansate".

Container pentru transpor
tul motoarelor asincrone, cu 
o capacitate de 40—60 bu
căți. DUPĂ SCOATEREA 
PRODUSELOR, CONTAINE
RUL POATE FI PLIAT, RE
TURNAREA LA FURNIZOR 
FIIND LESNICIOASA Șl E- 
CONOMICOASA. Dacâ nu se 
folosește acest container, 
motoarele se expediază în 
stelaje din cherestea mult 
mai puțin rezistente șau in 
ambalaje din carton nepro- 
te|ate. Toate operațiile gene
rate de deplasarea contai
nerului se fac fără eforturi 
fizice, ci numai cu mijloace 
mecanizate.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 

„ mulțumire din partea ministrului a- 
faeerilor externe al Jamaicăi.' P.J. 
Patterson, pentru felicitările trans
mise cu prilejul numirii sale in 
funcție.

în colecția „învățămîntul 
politico-ideologic de par
tid", editată de Editura po
litică, seria Universitatea 
politică și' de conducere, 

a apărut broșura nr. 2

O nouă confirmare a nivelului 
muzicii românești : 

Premiul „0 viață 
pentru artă" acordat 

corului „Madrigal" 
Cunoscuta formație corală „Ma

drigal" a obținut de curind o nouă 
distincție internațională : premiul 
„Una vita per l’arte — Michelan
gelo". Premiul — instituit cu ocazia 
împlinirii a 500 de ani de la naște
rea lui Michelangelo Buonarotti — a 
fost atribuit pentru prima dată ce
lebrului pianist Arthur Rubinstein, 
în anul 1975.

Acest succes de prestigiu al co
rului „Madrigal" și al dirijorului său, 
Marin Constantin, la care se adaugă 
„Premiul criticii muzicale" al Bienalei 
de la Berlin (1971) și premiul „Să
getătorul de aur" (Roma — 1976), 
încununează munca neobosită a 
acestei valoroase formații, reprezen- 
tind, totodată, o nouă confirmare a 
înaltului nivel artistic și interesului 
de care se bucură în întreaga lume 
muzica românească contemporană.

Sîntem fericiți că „Madrigalul" a 
primit o distincție atit de înaltă cum 
este premiul „O viață pentru artă", 
conferit de un juriu internațional 
compus din eminenți oameni de 
artă, a spus dirijorul Marin Constan-. 
tin. în prezent pregătim un poem 
coral intitulat „Rugul plinii", cu 
care ne vom prezenta în etapa su
perioară a Festivalului național „Cin- 
tarea României". El va fi inclus și 
în programul nostru pentru specta
colul organizat în Italia de Eurovi- 
ziune.

LOTO
Numerele extrase Ia tragerea 

din 25 februarie 1977
Extragerea I : 78 75 25 30 50 84 39 

86 38.
Extragerea a Il-a : 8 37 73 22 7 40

65 18 59.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

atletism .■ Azi și mîine în Capitală 
ediția jubiliară a „Cupei de cristal" 
• La start, sportive și sportivi din șapte țări

„Cupa de cristal" — competiție in
ternațională de frumoasă tradiție a 
atletismului nostru — se află la a 
zecea ediție. Astăzi și mîine, în sala 
„23 August" din Capitală, atlete șl 
atleți din șapte țări (R. D. Germană, 
Grecia, Italia, Iugoslavia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică și România) — cu 
toții în pregătire pentru apropiatele 
campionate europene pe teren aco
perit (12—13 martie, la San Sebas
tian) — își vor măsura forțele într-o 
serie de probe de reală atractivitate. 
Pentru astăzi, spre exemplu, sint 
prevăzute săritura cu prăjina, trlplu- 
saltul, cursele de 60 m plat, săritura 
in înălțime (băieți), săritura în lun
gime și aruncarea greutății (fete). 
Din programul de mîine reținem : 
probele de 60 m garduri, săritura in 
înălțime (fete), săritura în lungime 
și aruncarea greutății (băieți).

SCHI
După o întrerupere de aproape trei 

săptămini, întrecerile pentru „Cupa 
mondială" la schi alpin au fost re
luate pe pirtia de la Furano (Japo
nia), unde s-a desfășurat o probă 
masculină de slalom uriaș. Victoria 
a revenit austriacului Hans Hinter- 
seer. Italianul Gustavo Thoeni s-a 
situat pe locul 8, iar suedezul Inge- 
mar Stenmark a ocupat locul 11. în 
urma acestor rezultate, lider al clasa
mentului general se menține Franz 
Klammer (Austria) — 195 puncte, 
urmat de Ingemar Stenmark (Suedia) 
— 174 puncte.

CICLISM
Etapa a 9-a a Turului ciclist al 

Cubei (Santa Clara-Cardenas) a fost 
ciștigată la sprint de sovieticul Edu
ard Rapp (170 km in 4h 00’ 42”). în 
clasamentul general continuă să con
ducă cubanezul Carlos Cardet.

FOTBAL
Peste 70 000 de spectatori au ur

mărit la Bogota meciul dintre selec
ționatele Columbiei și Paraguayului, 
contind pentru preliminariile campio
natului mondial de fotbal. Echipa din 
Paraguay a obținut victoria cu sco
rul de 1—0 (1—0). |

• Conținuîndu-și turneul în . R. F. 
Germania, selecționata de fotbal a 
Japoniei a jucat cu formația T.U.S. 
Neuendorf, care activează in campio
natul regional. Fotbaliștii niponi au 
terminat învingători cu scorul de 2—0 
(1-0).

BASCHET
în meci retur pentru sferturile de 

finală ale „Cupei campionilor euro
peni" la baschet feminin, echipa ita
liană Geas Sesto San Giovanni a în
trecut pe teren propriu, cu scorul de 
76—63 (40—23), formația I.E.F.S.
București. Alte rezultate : U.C. Cler
mont-Ferrand (Franța) — T.T.T. Riga 
61—65 (17—32) ; Evax .Barcelona — 
Steaua Roșie Belgrad 54—79 (26—29).

Pentru semifinalele competiției 
6-au calificat echipele T.T.T. Riga, 
U.C. Clermont-Ferrand. Sparta Praga 
și Geas Sesto San Giovanni.

• în orașul chilian Valdivia con
tinuă campionatul masculin de bas
chet al Americii de Sud. Iată rezul
tatele din ziua a doua : Brazilia — 
Bolivia 124—50 ; Argentina — Colum
bia 87—67 ; Venezuela — Peru 80—79.

• în meci retur pentru sferturile 
de finală ale competiției europene 
masculine de baschet „Cupa Koraci", 
Dinamo Moscova — Snaidero Udine 
118—102 (57—43). Alte rezultate : Iu- 
goplastika Split — B. C. Veneția

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă exprim recunoștința mea profundă pentru telegrama de solidaritate 

pe care mi-ați adresat-o in semn de sprijin deplin al scrisorii conțipind noi 
propuneri de salvare a țării, transmisă partidelor politice și organizațiilor 
obștești, diferitelor pături ale populației Coreei de Sud și compatrioților care 
trăiesc peste graniță — adoptată la ședința comună a partidelor politice și 
organizațiilor obștești din țara noastră.

Telegrama dumneavoastră de solidaritate constituie o dovadă elocventă 
a prieteniei trainice și coeziunii dintre popoarele celor două țări — Coreei și 
României — și o mare însuflețire pentru poporul nostru în lupta sa pentru 
unificarea independentă, pașnică a patriei.

Folosesc acest prilej pentru a releva cu satisfacție că relațiile tradițio
nale de prietenie și cooperare dintre popoarele celor două țări ale noastre 
se întăresc și se dezvoltă tot mai mult, în toate domeniile, și doresc din în
treaga inimă ca poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, 
în frunte cu dumneavoastră, să obțină mari succese în lupta pentru traduce
rea în viată a hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al partidului dumnea
voastră.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

A apărut; „REVISTA ECONOMICĂ**  nr. 8/1977

nase“ (sala Savoy) : Deschis pen
tru renovare — 19,30, (sala Vic
toria) : E nemaipomenit — 19.30.
• Teatrul „I. Vasilescu“ : Fortul
— 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe-un picior de plai
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : „13 + 
1“ (o istorie cu Harap Alb) — 10, 
Sfîrlă năzdrăvanul —- 17.
• Circul București : Iosefini și 
arena magică — 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Hamlet — 19,30.

în cadrul rubricii ECONOMIE NA
ȚIONALĂ, revista publică articolul 
„Tipizarea în industria metalurgică" 
de ing. Neculai Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, și anchetele 
„Economisirea energiei electrice" și 
„Scurtarea drumului de la idea la 
produs nou".

CONSULTAȚIA în sprijinul celor

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 februarie și 1 martie. în țară : Vre
mea va continua să se răcească trep
tat în toate regiunile țării. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros. Vor că
dea precipitații temporare, mai ales 
sub formă de lapoviță și ninsoare în 
nordul și estul țării. în celelalte re
giuni, precipitațiile vor fi locale, sub 
formă de ploaie la început, apoi șl la

t V
12,00 Telex
12,05 Teleșcoală
12,35 Matematica și arta numărului de 

aur
13,00 Concert de prînz
13,40 Puterea cuvîntulul dat
13,55 O viață pentru o idee : Gheorghe 

K. Constantinescu
14.25 Telex
14,30 Cineamatoril filmului de ficțiune
15,05 „Cupa mondială" la schi alpin
15.25 România pitorească

La acest important concurs atletic, 
din lotul român fac parte, între alții, 
Cornelia Popa. Gina Panait, Veronica 
Buia, Carol Corbu, Bedros Bedrosian, 
Toma Petrescu.

Amatorilor de atletism le reamin
tim că astăzi întrecerile încep la ora 
16,30, iar mîine la ora 16.

★
• în ultima zi a campionatelor in

ternaționale de atletism „Indoor" ale 
Italiei, desfășurate Ia Milano, italia
nul Carlo Grippo a stabilit cea mai 
bună performantă mondială pe teren 
acoperit in proba de 800 m : 
l’46”37/100. Cu un nou record mon
dial de sală s-a încheiat și cursa fe
minină de 400 m, in care Marita Koch 
(R. D. Germană) a fost cronometrată 
cu timpul de 51”57/100.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
102—88 (47—44) ; I. P. B. Roma - 
Hapoel Ramat Gan (Israel) 85—83 
(46-41).

TENIS
în turul III al turneului internațio

nal de tenis de la Palm Springs (Ca
lifornia), portoricanul Charles Pasa- 
rell l-a învins cu 6—7, 6—4. 6—4 pe 
americanul Roscoe Tanner, cotat 
printre favoritii concursului. Campio- ,• 
pul argentinean Guillermo Vilas a 
ciști.gat cu 6—3. 6—3 partida cu Billy 
Martin (S.U.A.). iar mexicanul Râul 
Ramirez a dispus cu 6—4, 6—2 de tî- 
nărul tenisman american Eliot Telt- 
scher, cel care, in turul anterior. îl 
eliminase pe Cliff Richey.

• în clasamentul „Marelui. Premiu 
— F.I.L.T." conduce argentineanul 
Guillermo Vilas, cu 325 puncte, ur
mat de Roscoe Tanner (S.U.A.) — 
293 puncte și John Alexander (Aus
tralia) — 137 puncte.

BUZĂU

Pregătiri pentru
Numărul turiștilor care vizi

tează județul Buzău este în con
tinuă creștere. Dezvoltarea ba
zei materiale a turismului, ex
tinderea căilor rutiere moderni
zate pînă în cele mai’îndepăr
tate colțuri ale județului, spo
rirea locurilor în hoteluri și 
campinguri creează condiții fa
vorabile iubitorilor de drumeție. 
Vulcanii noroioși, tabăra de 
sculptură Măgura, Băile Siriu, 
zona folclorică Gura Teghii și 
altele trezesc un binemeritat 
interes. Programele de drumeții, 
excursii și odihnă, întocmite 
încă de pe acum de Oficiul ju
dețean de turism din Buzău, au 
in vedere creșterea calității ser
viciilor oferite vizitatorilor.

— O atenție deosebită s-a a- 
cordat in acest an asigurării u- 
ncr condiții mai bune de găz
duire și confort tuturor oaspe
ților noștri din țară și de peste 
hotare — ne spunea Vasile Te- 
leanu, directorul Oficiului jude
țean de turism. în acest scop, 
șe acționează pe mai multe căi. 
în primul rind s-au luat măsuri 
pentru creșterea și perfecționa
rea pregătirii profesionale a 
personalului din unitățile hote
liere și de alimentație publică, 

care studiază în învățămîntul politi
co-ideologic de partid are ca temă : 
„Știința și tehnica înaintată — fac
tori esențiali ai dezvoltării economiei 
socialiste".
* Revista publică, de asemenea, cu 
un sumar bogat, obișnuitele sale ru- , 
brici : Conducere-Organizare, Teorii» 
Idei, Economie mondială.

poviță și ninsdare. Vînt moderat, cu 
unele intensificări pînă la 40—50 km 
pe oră predominînd din sectorul nor
dic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 7 și plus 3 grade, 
local mai coborîte spre sfîrșitul inter
valului în jumătatea de nord a țării. 
Maximele vor oscila între minus 2 și 
plus 8 grade. La munte va ninge vis
colit. în București : Vremea va conti
nua să se răcească treptat. Cerul va fi 
mai mult noros. Vor cădea precipitații, 
la început sub formă de ploaie, apoi 

lapoviță și ninsoare. Vînt potrivit 
cu intensificări temporare.

15.55 Cel mai bun continuă. Concurs de 
cultură generală și pregătire mul
tilaterală

16,45 Reportaj pe glob : Berlin — Halle 
— Dresda

17,10 Antologia filmului pentru tineret 
și copii : ,,Tarzan — omul junglei* *»

18,20 Publicitate
18.30 Intermezzo muzical-coregrafic
18.50 Februarie 1977. Cronica evenimen

telor politice interne și internațio
nale

19,05 Eroi îndrăgiți de copil î Held!
19.30 Telejurnal
20,00 Teleenciclopedia
20.40 Film serial : Un șerif la New Yorli
21.50 întîlnlre cu satira și umorul
22.40 Telejurnal • Săptămîna sportivă
22.55 Seară de romanțe

LA MIERCUREA CIUC
Concurs internațional 

de patinaj 
artistic

Patinoarul artificial din Miercurea 
Ciuc găzduiește concursul internațio
nal de patinaj artistic, la care parti
cipă o serie de sportivi reputați din 
Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.F. Germania, Italia, Polonia. Unga
ria, U.R.S.S. Patinajul românesc va 
fi reprezentat de 17 sportivi, printre 
care și campioana noastră națională, 
Doina Mitricică.

întrecerile, care se anunță deosebit 
de interesante, au început ieri cu 
probele obligatorii pentru juniori și 
junioare și se vor Încheia duminică 
ou exercițiile liber alese, demonstra
țiile concurenților premiați, precum 
și cu o tradițională gală a partici- 
panților. (I.D. Kiss).

• în turul doi al turneului interna
țional feminin de tenis de la Detroit 
(Michigan), jucătoarea româncă Vir
ginia Ruzici a învins-o cu 6—1, 6—4 
pe australianca Cynthia Doerner.

BOX
• La Kampala s-a desfășurat cea 

de-a doua întilnire internațională a- 
micală de box dintre echipele Ugan- 
dei și R. D. Germane. PUgiliștii din 
R. D. Germană au terminat din nou 
învingători, de data aceasta cu sco
rul de 14—6.

HOCHEI
în continuarea pregătirilor pentru 

campionatul mondial (grupa B), re
prezentativa de hochei pe gheață a 
Poloniei a susținut la Lodz un joc de 
verificare în compania formației ce
hoslovace V.Z.K.G. Ostrava. Hocheiș- 
tii polonezi au obținut victoria cu 
scorul de 5—4 (3—2, 2—2. 0—0).

noul sezon turistic
precum și a cadrelor de specia- 

, litate ale oficiului. încă din luna 
noiembrie 1976 s-au deschis 
cursurile pentru însușirea lim
bilor străine, unde se pregătesc 
șefi de unități, recepționeri și 
alți angajați. Pentru creșterea 
nivelului serviciilor în unitățile 
de alimentație publică, labora
toarele de preparate culinare și 
de cofetărie vor fi dotate pînă 
la deschiderea sezonului cu o 
serie de aparate și utilaje care 
vor permite diversificarea pro
duselor culinare. Au fost sta
bilite noi variante de meniuri 
pentru turiști.

Paralel cu creșterea nivelului 
servirii în unitățile de alimen
tație publică, turiștilor le vor fi 
asigurate și o gamă mai largă 
de servicii in unitățile hoteliere. 
Astfel, se vor asigura, la cerere, 
curățirea lenjeriei și îmbrăcă- 
minții. cumpărarea de produse 
cosmetice și de artizanat. Sta
țiunile balneare Balta Albă și 
Monteoiru vor pune la dispozi
ția oaspeților mijloace de agre
ment, astfel încît, concomitent 
cu tratamentul, ei să-și poată 
petrece agreabil timpul liber. 
(Mihai Băzu).
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în cadrul negocierilor de la Geneva, România

evidențiază cerința majoră a zilelor noastre:
0 puternică demascare a rasismului
Comisia O.N.U. pentru drepturile omului despre situația din 

Africa de Sud, Namibia și Rhodesia

Ambasadorul României la Madrid 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

GENEVA — In sudul Africii nu s-au luat nici un fel de măsuri 
pentru schimbarea politicii rasiale, de oprimare a populației de cu
loare. iar condițiile în care se află deținuții politici sînt dintre cele mai 
grele — se arată intr-un document alcătuit de un grup de experți al 
Comisiei O.N.U. pentru drepturile omului, dat publicității ia Geneva.

GENEVA 25 (Agerpres). — In ca
drul dezbaterilor Comitetului de dez
armare de la Geneva, a luat cuvîntul 
șeful delegației române, ambasadorul 
Constantin Ene, care a subliniat im
portanța majoră pe care problemele 
dezarmării o au în contextul politic 
internațional contemporan și preocu
parea crescîndă a statelor față de 
ritmurile înalte ale cursei înarmări
lor, în special ale celor din dome
niul nuclear. El a pus în evidență 
faptul că actuala sesiune a comite
tului are ca sarcină fundamentală 
inițierea unor negocieri concrete, de 
lucru, asupra tuturor problemelor de 
dezarmare. Delegația română — a 
arătat vorbitorul — salută declara
țiile de bune intenții făcute in ca
drul comitetului, sau in afara lui, de 
factorii, cei mai responsabili în legă
tură cu prioritatea problemelor dez
armării, dar aceste declarații urmează 
să fie judecate după modul concret 
în care vor fi puse în practică sub 
forma unor acorduri evidente de 
dezarmare.

In acest sens — a arătat ambasado
rul rămân ■— acordăm o importanță 
esențială necesității ca întregul pro
ces de negociere din cadrul comite
tului să fie axat pe un program de
taliat de dezarmare, în care diferitele 
măsuri de dezarmare să fie corelate 
Intr-o interdependență deplină, spri- 
jinindu-se reciproc și oferind o per
spectivă • comitetului. în sensul spo
ririi eficientei activității sale.

In mod cert, a arătat reprezentan
tul român, Comitetul de dezarmare 
trebuie să aibă un rol efectiv în ne
gocierea unui tratat privind expe
riențele cu arma nucleară potrivit 
mandatului său. Sensul real al in
terzicerii totale a experiențelor cu 
arma nucleară, a declarat el. trebuie 
conceput numai în strînsă legătură 
cu alte măsuri de dezarmare nu

garantia 
nucleare 
căi.

că 
nu

ne-

cleară, pentru a oferi 
perfecționările armelor 
pot fi continuate pe alte

O atare precizare ni se pare 
cesară, cu atit mai mult cu cit pro
gresele științei și tehnicii contem
porane sînt intens folosite în scopuri 
militare, iar delegația sovietică, în 
repetate rînduri. a atras atenția asu
pra pericolului unei noi generații de 
arme de distrugere in masă sau 
asupra unor noi tipuri sau sisteme 
de astfel de arme.

In continuare, ambasadorul român 
«-a oprit pe larg asupra priorității 
pe care comitetul trebuie să o acorde, 
în cadrul negocierilor sale, măsurilor 
de dezarmare nucleară. în acest con
text. el a reafirmat propunerile con
crete cuprinse in documentul româ
nesc privind problemele dezarmării, 
prezentat Adunării Generale a O.N.U. 
și Comitetului de dezarmare ca do
cument oficial.

Reprezentantul român a cerut co
mitetului ca problema creării de zone 
denuclearizate în diferite părți ale 
lumii să constituie o temă per
manentă pe agenda negocierilor sale.

România — a arătat el — își re
afirmă interesul pentru instaurarea 
unor relații de cooperare și bună ve
cinătate între toate țările balcanice, 
in cadrul unei zone de pace și coo
perare în această regiune, și relevă 
urgența măsurilor de dezarmare și 
dezangajare militară in Europa, unde, 
mai mult decît în oricare parte a 
lumii, sînt concentrate imense forțe 
armate și armament modern, inclusiv 
nuclear. Comitetul trebuie să acorde 
o atenție particulară problemelor 
dezarmării și dezangajării militare 
pe continentul european.

In încheiere, ambasadorul român 
s-a oprit asupra unora din proble
mele actuale ale utilizării pașnice 
energiei nucleare.

a

La lucrările Comitetului pentru Carta O.N.U.

România reafirmă necesitatea
creșterii rolului

Ta New York continuă lucrările 
Comitetului pentru Carta O.N.U. și 
creșterea rolului organizației. Comi
tetul a trecut la examinarea sugesti
ilor și propunerilor statelor privind 
îmbunătățirea activității 
Generale a O.N.U.

în cadrul dezbaterilor, 
român a prezentat punctul 
re și propunerile României privind 
necesitatea creșterii rolului Adunării 
Generale a O.N.U. in rezolvarea
problemelor internaționale. Astfel, 
delegatul român a prezentat propu
nerea țării noastre privind consfinți
rea îri Carta O.N.U. a procedurii 
consensului în, adoptarea rezoluțiilor 
în problemele importante care pun 
în cauză pacea și securitatea interna
țională. Regula consensului ar trebui 
să fie astfel definită îneît să facili
teze soluționarea problemelor prin 
negocieri, cu participarea tuturor ce
lor interesați și cu luarea în conside
rare a intereselor lor specifice. Re
zoluțiile adoptate prin consens sau în 
unanimitate ar trebui să constituie 
angajamente ferme din partea tutu
ror statelor membre ale O.N.U.

O altă propunere a țării noastre 
prezentată^de delegatul român se re
feră la necesitatea de a fi consacrat 
in Carta O.N.U. dreptul Adunării Ge
nerale de a cere Consiliului de Secu
ritate să-i prezinte rapoarte de fond 
asupra tuturor problemelor majore 
privind pacea și securitatea interna
țională, precum și dreptul Adunării

Națiunilor Unite
Generale de a formula..în urma dez
baterii acestor rapoarte, îndrumări 
concrete cu privire la activitatea 
practică a Consiliului de Securitate.

Adunării

delegatul 
de vede- „FRANCE PRESSE"

Agenția France Presse a trans
mis, sub acest titlu, următoarea re
latare din Bruxelles — sediul Pie
ței comune :

Europa „celor 9“ numără la ora 
actuală 5,9 milioane șomeri (față de 
5.5 milioane la sfirșitul lunii de
cembrie 197t>), ceea ce reprezintă 5,6 
la sută din întreaga, populație ac
tivă. Aceste cifre sint cele mai înal
te din ultimii 20 de ani — a subli
niat joi Oficiul vest-european de 
statistică.

Pe țări, în ultima lună, șomajul a 
crescut cu 17 la sută in Danemarca, 
cu 15 la sută in Germania Fede
rală, cu 9 la sută in Italia, cu 6 la 
sută in Marea Britanie. cu 4 la sută 
in Olanda, cu 3 la sută in Franța, 
cu 2 la sută in Irlanda și cu 1 la 

'sută in Belgia.

agențiile de presă
Convorbiri româno—bul- 

gare*  Președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, Stanko 
Todorov, a primit pe ministrul apro
vizionării tehnico-materiale și con
trolului gospodăririi fondurilor fixe 
al Republicii Socialiste România, 
Maxim Berghianu, care a efectuat o 
vizită de lucru în R.P. Bulgaria. Au 
fost discutate probleme privind ex
tinderea și adîncirea colaborării din
tre cele două țări. îndeosebi in do
meniile aprovizionării tehnico-mate
riale. La primire a participat Sava 
Dalbokov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
ministru al aprovizionării și rezerve
lor de stat.

Fond de solidaritate. Con_ 
siliul ministerial al Organizației' Uni
tății Africane (O.U.A.) a hotărît, in 
cursul unei ședințe plenare, la Lome, 
crearea unui fond de solidaritate 
pentru a ajuta noile state indepen
dente. precum și țările victime ale 
calamităților naturale. Acest fond se 
ridică pe exercițiul 1977—1978 la 9 
milioane dolari S.U.A. Pe plan poli
tic, consiliul a dezbătut situația din 
Djibouti și Rhodesia (Zimbabwe).

Președintele Comitetului 
de stat pentru energia nu
cleară Cornel Mihulecea, a avut 
o întrevedere cu directorul general 
al Agenției Internaționale pentru 
energia atomică (A.I.E.A.), Sigward 
Eklund. In curstil întîlnirii a fost 
evocată cooperarea fructuoasă dintre 
România și A.I.E.A. în domeniul fo
losirii energiei nucleare în scopuri 
pașnice.

0 reuniune națională con* 
«aerată analizării problemelor legate 
de zafra (campania de recoltare a 
trestiei de zahăr) a avut loc în Cuba. 
Reprezentanții celor 14 provincii ale 
țării ău prezentat Situația din regiu
nile lor și s-au referit la măsurile 
adoptate pentru asigurarea îndepli
nirii planurilor. Președintele Consi
liului de ' Stat ai Republicii Cuba, 
Fidel Castro, a evidențiat importan
ța pe care o are îndeplinirea aces
tor planuri și necesitatea mobiliză
rii resurselor ce se vor dovedi o- 

' portune pentru a se menține un ni
vel ridicat al producției.

Plenară. Viena a avut Ioc 
plenara C.C. al P.C. din Austria, 
consacrată pregătirii celui de-al 
XXIII-lea Congres al partidului. Co
mitetul Central a ales o comisie care 
va elabora principalele documente 
ale congresului.

Membrii grupului, prezidat de 
Kcba Mb'aye (Senegal), arată că nici 
un fel de mutații semnificative nu 
s-au produs in politica de apartheid, 
în tratamentul aplicat deținuților po
litici sau în reprimarea membrilor 
mișcărilor de eliberare din Africa 
de Sud, Namibia și Rhodesia, con- 
tinuind, ca și in anii trecuți. încăl
cările grosolane ale drepturilor 
omului.

In Africa de Sud — menționează 
documentul — numărul execuțiilor 
de militant! pentru drepturile popu
lației de culoare s-a dublat după 
1975, iar numeroși deținuți politici 
mor în închisori ca urmare a condi
țiilor grele în care se 
mează că. în prezent.

RHODESIA

Intensificarea

află. Sc 
regimul

luptei

esti- 
de la

Pretoria ține în închisori peste 
625 000 persoane, dintre care numai 
aproximativ 100 000 sint condamnate, 
restul fiind reținute in mod abuziv.

în Namibia, relevă în continuare 
raportul, 45 000 militari sud-africani 
duc o adevărată campanie de teroare 
și de intimidare împotriva popu
lației. mai ales împotriva membrilor 
Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

Referifidu-se la situația din Rho
desia, raportul relevă că regimul ile
gal al lui Ian Smith tratează cu o 
„cruzime 
Aceștia 
grele și 
ale abuzurilor, acțiunilor arbitrare și 
persecuțiilor.

MADRID 25 (Agerpres). — Maies
tatea sa Juan Carlos I. regele Spa
niei, a primit pe ambasadorul-extra
ordinar și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România în Spania, A- 
lexandru Petrescu, care și-a prezen
tat Scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ-

nia. Nicolae, Ceaușescu, a fost trans
mis suveranului v.r----
de- salut,' însoțit de urări de 
tate.

Mulțumind călduros, regele 
niei a rugat să se transmită 
ședintelui României sentimentele 
sale de stimă și prietenie, precum și 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire.

spaniol un mesaj
sănă-
Spa-
pre-

Președintele Republicii Sri Lanka a primit 
pe ambasadorul României

extremă" pe africani, 
trăiesc in condiții foarte 
sînt victimele permanente

împotriva regimului minoritar
SALISBURY 25 (Agerpres). — Te

legramele agențiilor internaționale 
de presă transmise din Salisbury fac 
cunoscută o intensificare a acțiuni
lor patrioților rhodesieni împotriva 
regimului rasist. Autoritățile rhode- 
siene au refuzat să difuzeze date e- 
xacte privind aceste acțiuni.

Pe de altă parte, la Salisbury și 
în alte orașe, au fost introduse res
tricții severe de circulație, încălcarea 
acestora fiind pedepsită cu închisoa
re. De altfel, chiar potrivit datelor

furnizate de autorități, peste 600 de 
civili sint deținuți în prezent în în
chisori, sub acuzația de a fi încălcat 
această legislație sau pentru că au 
ajutat pe membrii 
berare.

Totodată, după 
agenția Associated 
Botswanei a făcut 
pels regimului lui Ian Smith se con
centrează Ia. frontiera dintre cele 
două țări, pregătindu-se pentru noi 
acte agresive.

mișcărilor de eli-

cum menționează 
Press, guvernul 

cunoscut că tru

Direcțiile dezvoltării social-economice din Etiopia 
expuse de președintele Consiliului Militar Administrativ 

Provizoriu
ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). — 

Președintele Consiliului Militar Ad
ministrativ Provizoriu al Etiopiei, 
Mengistu Haile Mariam, a declarat, 
intr-un interviu acordat televiziunii 
din R. D. Germană, că revoluția care 
are loc în prezent în Etiopia are un 
caracter national-democrat, deoarece 
ea este concomitent antifeudală, an- 
tiimperialistă și anticapitalistă și ține 
seama nu numai de interesele clasei 
muncitoare și ale țărănimii, ci și de 
cele ale forțelor progresiste ale micii 
burghezii și ale burgheziei naționale.

în al doilea rind, a precizat vorbito
rul, ea se caracterizează prin fap
tul că pune bazele edificării socialis
mului. Aceasta este cea mai- impor
tantă trăsătură a revoluției national
democratice din Etiopia — a subli
niat vorbitorul.

Abordind probleme privind politica 
externă a tării. Mariam a subliniat 
că Etiopia va respecta cele cinci 
principii cunoscute : pacea, libertatea 
și egalitatea în drepturi, neutralita
tea, respectarea suveranității și inte
grității teritoriale.

COLOMBO (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Sri Lanka, Wil
liam Gopallawa, l-a primit pe am
basadorul român. Petre Tănăsie, in 
legătură cu plecarea sa definitivă din 
Colombo.

Cu această ocazie, ambasadorul 
român a transmis președintelui Re
publicii Sri Lanka din partea preșe
dintelui Republicii Socialiste Româ
nia. tcsvarășul Nicolae Ceaușescu. un 
călduros salut de prietenie.

Mulțumind pentru mesajul primit.

Dezvăluiri în legătură 
cu situația 

din închisorile chiliene
GENEVA, 25 (Agerpres). — Prezenți 

la actuala sesiune a Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului, profesorul 
Edgardo Enriquez, fost ministru al 
educației in guvernul Unității Popu
lare din Chile, și Mario Navarro, 
fost secretar al Federației Sindicale 
Mondiale, au declarat, in cadrul unei 
conferințe de presă,' că forțele poli
țienești chiliene ii țin pe deținuții po
litici din țară în închisori secrete, 
pentru a împiedica diferitele organi
zații internaționale să cunoască situa
ția lor, relatează agenția Reuter.

Enriquez — relatează agenția Fran
ce Presse — a subliniat că circa 2 500 
persoane din- rîndul oponenților regi
mului actual de la Santiago de Chile 
au „dispărut" în perioada care a tre
cut de la lovitura de stat a juntei 
militare chiliene. Numărul prizonie
rilor politici este de circa 3 500, a 
spus el. Printre aceștia se află și Vic- 

l tor Manuel Diaz Lopez, secretar ge
neral adjunct al P.C. din Chile.

președintele Republicii Sri Lanka a 
adresat din partea sa si a doamnei 
Gopallawa cele mai cordiale salutări 
și urări de sănătate și fericire pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia și tovarășei Elena Ceaușescu.

în cursul convorbirii a fost expri
mată satisfacția pentru evoluția rela
țiilor de prietenie și cooperare dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Sri Lanka, precum și convin
gerea că ele vor cunoaște în conti
nuare o dezvoltare mereu ascendentă.

DE PRETUTINDENI
• GALAXIA MISTE

RIOASĂ. în cataloagele as
tronomice figurează o galaxie 
notată „M 87", care intrigă 
foarte mult pe specialiști. Ă- 
ceastă uriașă aglomerare de mi
liarde de stele, care are un 
diametru de o sută de ori mai 
mare decît diametrul Căii Lac
tee, fiind situată la o distanță 
de circa 30 milioane de ani lu
mină de galaxia noastră, îm
prăștie în spațiu un torent de 
materie comparabil cu masa 
unei mulțimi de „sori". Exa- 
minînd fotografiile prelucrate 
cu ajutorul computerului, spe
cialiștii au emis ipoteza că in 
această galaxie se produc ex
plozii de o mare intensitate. 
Ceea ce preocupă la ora actuală 
este ce se întimplă cu această 
materie aruncată in spațiu?

ALGERIA

Alegeri pentru

Adunarea Națională

Populară
opt mili
eu drept 
la alege-

ALGER. — Cei aproape 
oane de cetățeni algerieni 
de vot au participat vineri 
rile pentru desemnarea membrilor
Adunării Naționale Populare. Pentru 
cele 261 locuri ale forului legislativ 
suprem al țării au fost înscriși pe 
buletinele de vot 783 candidați, din
tre care 36 femei, toți membri ai 
Frontului de Eliberare Națională.

După cum a anunțat agenția alge
riană de presă — A.P.S. — din pri
mele ore de după deschiderea cen
trelor de votare pe întreg cuprinsul 
țării s-a înregistrat o participare ma
sivă la vot a corpului electoral. Re
zultatele consultării urmează a fi a- 
nunțate sîmbătă.

Viitoarea Adunare Națională Popu
lară se va întruni la 5 martie.

♦
z<!;:<

In patru țări vest-europene șoma
jul depășește in prezent cifra de 
un milion : Franța — 1.068 milioa
ne. R. F. Germania — 1.249 milioa
ne. Italia — 1.326 milioane, Marea 
Britanie — 1,448 milioane.

Franța, R. F. Germania și Olan
da au un procentaj de șămeri de 
4,8 la sută in raport cu populația 
activă ; in Marea Britanie procen
tajul este de 5,7 la sută, in Italia și 
Danemarca de 7 la sută, in 
de 7,5 la sută, iar in Irlanda 
jur de 10 la sută.

După vîrstă situația este
toarea : șomerii sub 25 de ani re
prezintă 40 la sută din numărul ce
lor fără lucru in Franța, Belgia și 
Olanda.

Belgia 
este in

urmă-

transmit

Act de acuzare. In capitala 
Portugaliei a fost dat publicității 
actul de acuzare emis de autorități 
împotriva membrilor unei rețele te
roriste de extremă dreaptă din tară. 
Inculpații se fac vinovati de a fi co
mis, în perioada 1975—1976, peste 400 
atentate cu bombe. între care unele 
vizînd sedii ale ambasadelor străine 
din Lisabona.

Stația științifică „Saliut-5“ 
și-a încheiat misiunea

• Capsula, de coborîre a revenit pe Pâmînt
MOSCOVA 25 (Ager

pres). — După înche
ierea cu succes a pro
gramului de lucru la 
bordul stației științifi
ce orbitale „Saliut-5“, 
cosmonauții Viktor 
Gorbatko și Itiri- Glaz
kov au revenit pe 
Pămint.

Capsula de coborire

ri navei cosmice „So- 
iuz-24“ a aterizat lin 
in zona prestabilită, la 
36 km nord-est de 
orașul Arkalik.

După aterizare, cos
monauta se simt bine. 
°rogramul de cerce- 
‘ări al celor două ex
pediții pe stația știin
țifică orbitală „Sa

încheiatliut-5“ a fost 
cu succes.

Rezultatele 
rilor științifice 
folosite in economie, 
știință și tehnică, pre
cum și la crearea de 
noi aparate cosmice.-

Stația „Saliut-5" iși 
continuă deplasarea in 
regim de zbor automat.

cercetă- 
vor fi

Tragedia dezrădâcinafilor
Dramele emigrației sau efectele unei propagande amăgitoare 
• „Am trăit o lecție tristă pentru întreaga viață“ • Sub spectrul 
permanent al concedierii ® Din condiții inegale și salarii mult 

mai scăzute - profituri de 20 miliarde dolari
Rapoarte ale O.N.U., ale altor organizații internaționale, lucrări de 

literatură social-politică, articole din ziare și reviste dezvăluie mereu 
și mereu noi aspecte ale soartei vitrege a milioane de oameni care, 
părăsindu-și meleagurile natale, au emigrat in țările vest-europene 
amăgiți de propaganda celor interesați să-și îngroașe profiturile pe 
seama exploatării miinii de lucru ieftine.

termină 
arunca-

Campania electorală pen- 
tru alegerile municipale din Franța 
de la 13 și 20 martie a început vi
neri. Atenția observatorilor este con
centrată anul acesta asupra Parisului, 
unde pentru prima dată de peste 100 
de ani locuitorii orașului vor fi che
mați să aleagă un primar, și nu un 
președinte al consiliului municipal.

Ratificare. Senatul itaIian 8 
ratificat tratatul de la Osimo. regle- 
mentînd definitiv problemele de 
frontieră dintre Italia și Iugoslavia. 
Tratatul, semnat de cele două țări la 
10 noiembrie 1975, a fost ratificat și 
de Camera Deputaților.

Misiunea specială a Con- 
siliului Ministerial al Organizației 
Unității Africane (O.U.A.) a sosit la 
Coțonou, pentru a întreprinde o an
chetă in legătură cu atacul organizat 
recent de un grup de 
străini împotriva 
capitala Republicii

mercenari 
aeroportului din 
Populare Benin.

Tribunalul militar din 
DaCCa l"a condamnat pe fostul 
președinte al Republicii Bangladesh, 
Khondakar 
cinci ani 
acuzat de 
serviciu. Khondakar Mustaque 
med a ajuns la putere în 1975, în 
urma unei lovituri de stat militare, 
în cadrul căreia a fost ucis președin
tele Mujibur Rahman.

seama explt
Incercînd sa 

fenomenului, statisticile 
de BIROUL INTERNAȚIONAL AL 
MUNCII menționează că 'numărul 
persoanelor emigrate din țările de 
origine in perioada postbelică se 
ridică la 15—20 milioane ; iar in
tr-un studiu publicat de revista 
britanică „MONTHLY REVIEW" se 
precizează că : „13 milioane de e- 
migranți locuiesc temporar numai 
în Europa occidentală".

In legătură cu condițiile de mun
că și de viată care-i așteaptă pe 
muncitorii dezrădăcinați în „țările- 
gazdă", sint semnificative mărturi
sirile unui tînăr tunisian, apărute 
in „L’HUMANITE DIMANCHE" : 
„Am sosit în Franța ca turist — po
vestește acesta. Mi-a plăcut țara și, 
crezind ce mi s-a spus cu privire 
la posibilitățile de a-mi crea o si
tuație aici, am hotărît să rămîn. 
De atunci a început tragedia vieții 
mele. Din banii . strînși muncind 
acasă și din economiile părinților 
am putut să trăiesc două săptă- 
mîni. După aceea am fost forțat să 
caut de lucru. într-o zi ‘am fost an
gajat să încarc niște mobilă. Altă 
dată am cărat cărămizi pe un șan
tier. Dar „angajarea" nu dura decit 
o zi, cel mult două. Iar între’pe
rioadele in care lucram era o pauză 
de cite 10—15 zile, în care nu aveam 
nici ce mînca. nici unde dormi. 
Eram stingher, mă simțeam străin. 
Chiar și tunisienii care muncesc de 
mulți ani în Franța se simt ca stră
ini într-o tară străină. Izolarea, mi-

evalueze amploarea 
publicate

zeria, traiul în „ghetouri" ne duc 
la disperare. Așa câ n-am putut 
rezista. N-am vrut sâ arăt pă
rinților că sint slab din fire, de 
aceea am răbdat și am stat mai 
bine de un an în Franța. După a- 
ceea, cind am simțit că am ajuns 
la capătul puterilor, m-am îmbar
cat pe un vapor și am plecat acasă. 
Drama trăită un an ca muncitor 
imigrant îmi ajunge. Este o lecție 
tristă pentru întreaga viață".

Revista „PROBLEMES ECONO- 
MIQUES" denumește drept „locuri 
de muncă penibile" posturile care 
li se oferă muncitorilor imigranți. 
„Ei ocupă doar slujbe care nu con
vin altora — scrie revista. împinși 
de foame și nevoi, majoritatea co- 
wirșitoare a imigranților Sînt ne- 
voiți să accepte orice fel de muncă, 
oricît de grea și atit de penibilă, pe 
care nici măcar „șomerii autohtoni" 
nu se arată dispuși sâ o facă".

Studiile întocmite în toate țările 
vest-europene dovedesc, fără nici o 
ekcepție, că monopolurile capita
liste obțin o rată mai înaltă a pro
fiturilor din exploatarea muncito
rilor imigranți decît a celor autoh
toni. Sint citate cazuri cind această 
rată este de 200—300 la sută mai 
mare, ceea ce vine să sublinieze 
nu numai faptul că „muncitorilor 
străini li se plătesc salarii mult mai 
scăzute", dar și că „intensitatea ex
ploatării și a muncii crește in ca
zul muncitorilor imigranți". Aceș
tia, nefiind organizați și neavînd 
posibilități de a-și exprima dolean-

tele (orice fel de protest se 
cu concedierea imediată și 
rea lor în stradă), lucrează mai 
multe ore decît autohtonii, in con
diții lipsite de orice fel de măsuri 
de securitatea muncii. Potrivit date
lor oficiale, în ultimul deceniu, in 
țările Europei occidentale s-au ob
ținut, prin exploatarea imigranților, 
profituri suplimentaro de peste 20 
miliarde dolari.

Studiul intitulat „IMIGRARE ȘI 
DEZVOLTARE", publicat de „A- 
JANS TURK PRESS" (Ankara), 
este deosebit de elocvent. Majori
tatea emigranților turci (în jur 
800 000) sînt tineri între 25 și 35 
ani. 
sută 
35.5 
rite, 
sint 
pectiv : lipsa acută de' mină de lu
cru calificată pune sub semnul în
trebării viitorul dezvoltării țării. 
Sau. după cum scrie revista 
„MONTHLY REVIEW" : „actualele 
curente migratoare contribuie cu 
putere la menținerea sărăciei și 
înapoierii țărilor de unde munci
torii emigrează".

Cifrele, datele menționate mai 
sus subliniază amploarea și acui
tatea problemelor pe care le ridică 
soarta milioanelbr de 
rădăcinați din patriile 
rătăcesc pe drumurile 
cidentale. Acestea sint 
adevărat umanitare, care merită să 
se afle în atenția și preocupările 
factorilor de răspundere, să for-, 
meze obiect de colaborare interna
țională.

de 
de 
la 
de

Dintre aceștia. în 1975, 64,5 
erau necalificați, iar restul 
la sută aveau calificări dife- 
Consecințele asupra Turciei 

evidente — arată studiul res-

oameni dez- 
lor și care 
Europei oc- 
probleme cu

N. PLOPEANU

Mustaque Ahmed, 
muncă silnică. El a 
corupție și de abuz

împle acțiuni grevisie 
au loc in Belgia împotriva măsurilor 
economice preconizate pentru înlă
turarea efectelor recesiunii, dar care 
afectează interesele oamenilor mun
cii.

Consiliul de război extra-
la Managua
personalităti 

tară, arestate

ordinar, «mstituit 
pentru judecarea unor 
politice progresiste din 
pe motivul că au sprijinit Frontul
sandinist de eliberare națională, care 
cere o reîntoarcere la viață 
parlamentară în Nicaragua, 
damnat la închisoare pe 
lungi peste 100 de inculpați.

politică 
a con- 

termene

•Străini in țară străină", fără rost și adăpost, sint ..storși de ultimii bani de cătreFotografia din stingo
patronii nesățioși, care le închiriază contra unor sume ridicate încăperi mizere, insalubre. Și cind nu mai au 
cu ce plăti sint azvirliți in stradă. Fotografia din dreopta: Un vagon frigorific, dat la fier vechi, folosit drept 

„Ipcuință" de către muncitori străini aflați in R. F. Germania.

Fotografia dm stingo : ..Străini in țară străină", fără rost și adăpost. șint „storși" de ultimii bani de către 
patronii nesățioși, care le închiriază contra unor sume ridicate încăperi mizere, insalubre. Și cind nu mai au 
cu ce plăti sînt azvirliți in stradă. Fotografia din dreapta: Un vagon frigorific, dat la fier vechi, folosit drept 

„Ipcuință" de către muncitori străini aflați in R. F. Germania.

©„CULTURI" PE
TROLIFERE?
preocupărilor pentru găsirea 
unor noi surse de energie se 
înscriu și cercetările întreprinse 
in S.U.A. pentru obținerea de 
combustibili din culturi vege- . 
taie. Există deja, in fază expe
rimentală, „vegetale energeti
ce", cum ar fi culturi de trestie 
de zahăr pentru producerea de 
alcool etilic, ferme de alge 
destinate producerii de gaz me
tan. păduri ai căror arbori 
furnizează alcool sau îngră
șăminte. în prezent, laureatul 
premiului Nobel prof. M. Calvin, 
de la Universitatea > Berkeley 
(California), își propune produ
cerea de hidrocarburi de substi
tuție din „Euphorbia tirucalli". 
Culturile de „Euphorbia tiru
calli" au o productivitate de 
circa 125 de barili de hidrocar
buri la hectar și prezintă avan
tajul de a putea crește pe te
renuri aride, inutilizabile pentru 
altfel de plante.

In contextul

• SPIRALA CRIMI
NALITĂȚII. Recent> 
din Bruxelles a dat publicității 
un raport cu privire la evoluția 
criminalității îtn Belgia. Potrivit 
datelor prezentate, anul trecut 
s-a înregistrat un număr record 
de atacuri înarmate asupra 
băncilor, magazinelor de biju
terii și birourilor pentru schim
buri de valută. A sporit, de a- 
semenea. numărul devalizărilor 
în locuințe particulare și al 
furturilor de mașini. Intr-un 
singur an au fost săvîrșite 48 
de jafuri la băncile din Bruxel-. 
Ies și alte orașe belgiene, fiind 
sustrase in total 120 milioane 
de franci belgieni.

© „TRUC 
GIC“. Găsind o 
gată în bazinele de 
a apelor reziduale și 
mele de depozitare a deșeurilor 
casnice din R.F.G., pescărușii 
s-au înmulțit considerabil nu 
numai in zonele de coastă, ci și 
în interiorul țării. Ei au devenit 
totodată o primejdie ecologi
că, deoarece transmit diferiți 
agenți patogeni și distrug ouăle 
altor specii, de zburătoare. în
cercările de a reduce numărul 
lor prin distrugerea ouălor nu 
au dat rezultate. Institutul 
din Wilhelmshaven pentru stu
dierea păsărilor a propus 
ca ouăle . pescărușilor să fie 
in. parte înlocuite în / cui
buri cu ouă artificiale, de 
aceeași formă, mărime și cu
loare. „Trucul biologic" va fi 
experimentat începind din a- 
ceastă primăvară.

BIOLO-
hrană bo-
purificare 

pe platfor-

• HÎRTIE DIN PLAN
TE ACVATICE. Considerată 
pină nu de mult ca o plantă 
dăunătoare — mediul acvatic 
avînd de suferit ,de pe urma 
extraordinarei sale prolificități 
— zambila de apă pare a avea 
totuși numeroase calități. După 
studii intense, un cercetător 
filipinez, Dodofredo Monsod, 
propune utilizări multiple ale 
fibrelor acestei plante. Ele pot 
fi’ folosite pentru fabricarea 
pastei de hîrtie — din prelucra
rea acesteia dobindindu-se o 
hirtie cu calități superioare — 
ca și Ia realizarea unor produse 
textile. Zambila de apă s-a do
vedit a fi și o sursă de proteine 
și de vitamină A; de asemenea, 
ea conține anumite substanțe 
care, prin adausuri chimice, de
vin un insecticid foarte eficace.

© SUCCES IN LUPTA 
ÎMPOTRIVA „BOLII 
S O M N U L U I". Doi me- 
dici, unul scoțian și altul ja
ponez, au realizat un pas înainte 
pe calea luptei împotriva „bolii 
somnului" prin reproducerea în 
condiții de laborator a ciclului 
de viață al parazitului care 
provoacă această temută ma
ladie. Cei doi au obținut acest 
succes desfășurîndu-și cercetă
rile într-un laborator internațio- 
rțal din capitala Kenyei — Nai
robi. Potrivit specialiștilor, acti
vitatea celor doi cercetători 
constituie o importantă realiza
re teoretică, dar lasă încă un 
drum lung pină la vindecarea 
efectivă 
1974 au 
bolnăviri __
în rindul oamenilor; transmisă 
în primul rind de musca țețe, 
ea este în cele mai multe 
cazuri fatală. Și sute de mii de 
animale pier anual din cauza 
acestei boli.

In anul
2 500 im-

a bolii, 
existat 

de „boala somnului"

• SERVIETE CU DIS
POZITIVE FUMIGENE. 
Ministerul Apărării și Justiției 
al Danemarcei a aprobat co
mercializarea unor serviete spe
ciale destinate transportului de 
bani. In aceste serviete sînt 
montate dispozitive fumigene 
care, în cazul cind servieta este 
smulsă din mina casierului ce 
o poartă sau deschisă fără ac
ționarea dispozitivului de sigu
ranță, incepe să producă o can
titate mare de fum, care ajută 
poliția să stabilească cu rapidi
tate locul unde s-a produs 
jaful. In afara acestor dispozi
tive, în serviete se montează și 
sirene avertizoare.
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