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Inaltele^moruri de stat, primirea entuziastă făcută de populația 

Abidjanului, desfășurarea rodnică a convorbirilor oficiale caracterizează 

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
IN REPUBLICA CUASTA UE FILDEȘ

Dineu în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 

Toastul președintelui Toastul președintelui 
Felix Houphouet-Boigny Nicolae Ceaușescu

IN PAGINA A III-A

președin telui 
Nicolae Ceaușescu 
in Republica Ghana 

Duminică, la Accra au fost semnate documente de cea mai 
mare importantă pentru dezvoltarea largă a cooperării 
prietenești dintre popoarele român și ghanez, în interesul 
reciproc al dezvoltării economico-sociale, în conformitate 

cu cerințele păcii și colaborării internaționale

Ceremonia semnării documentelor oficiale
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Consiliu
lui Militar Suprem, șeful statului 
Ghana, generalul Ignatius Kutu 
Acheampong, au semnat, in cursul 
dimineții de duminică, 27 februarie, 
intr-un cadru festiv. Declarația So
lemnă Comună a Republicii Socia
liste România și a Republicii Ghana 
și au adoptat Comunicatul Comun 
româno-ghanez.

Ceremonia semnării acestor docu
mente de importanță fundamentală 
în cronica relațiilor de prietenie, co
laborare și solidaritate militantă 
dintre România și Ghana, dintre po
poarele român și ghanez, care vin să 
încununeze dialogul rodnic la nivelul 
cel mai înalt, desfășurat in aceste 
zile la Accra, a avut loc la Caste

lul Osou — reședință oficială ■ dis- 
tinșilor soli ai poporului român pa 
timpul vizitei lor în Republica 
Ghana.

Marea sală de ceremonii este Îm
podobită cu drapelele de stat ale 
României și Ghanei.

La solemnitatea semnării au parti
cipat tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Faustina Acheampong.

Din partea română au participat 
tovarășii : Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului. Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Nicolae 
Doicaru, prim-adjunct de ministru, 
Constantin Miitea, redactor-șef al

ziarului „Scînteia", Ion Cumpănașu, 
director general al Agenției române 
de presă „Agerpres“, Nicolae Ștefan, 
prlm-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Octavian Că
rare, ambasadorul extraordinar șl 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Ghana, 
și Marcel Dinu, director în Ministe
rul Afacerilor Externe.

La ceremonie au participat, din 
partea ghaneză : comandor C. K. 
Dzang, membru al Consiliului Mili
tar Suprem, colonel R. J. A. Felii, 
ministrul afacerilor externe, colonel 
K. A. Quarshie, ministrul comerțului 
și turismului, locotenent-colonel 
T. T. Kutin, ministrul transporturi-

(Continuare in pag. a V-a)

DECLARAȚIA SOLEMNĂ COMUNA
a Republicii Socialiste România 

și a Republicii Ghana
Republica Socialistă România și Republica Ghana,
luind in considerare relațiile de prietenie, de cooperare 

și respect reciproc existente intre cele două țări și po
poare și dorind să le dezvolte în viitor in toate dome
niile, pe baza principiilor fundamentale ale dreptului și 
justiției internaționale,

apreciind că solidaritatea șl coeziunea tuturor forțelor 
progresiste, democratice și antiimperialiste constituie o 
condiție indispensabilă pentru promovarea procesului de 
transformări înnoitoare care urmăresc instaurarea unui 
sistem nou, democratic și echitabil de relații intre na
țiuni,

remarcind contribuția deosebită pe care popoarele afri
cane o aduc la lupta împotriva colonialismului, ncocolo- 
nialismului, imperialismului și rasismului, pentru instau
rarea in viața internațională a unui curs nou, întemeiat 
pe respectarea neabătută a legalității și eticii internațio
nale, a dreptului fiecărei națiuni de a-și decide singură 
destinele,

luind cunoștință cu satisfacție de victoriile obținute de 
mișcările de eliberare națională din Africa în lupta lor 
dreaptă pentru cucerirea independenței naționale și 
hotărite să acorde și in viitor intregul lor sprijin mișcă
rilor de eliberare națională din teritoriile care se mai gă
sesc incă sub dominație colonială,

evidențiind necesitatea unor eforturi sporite, pe plan 
național, cit și la nivel internațional, pentru a asigura un 
progres mai rapid al țărilor in curs de dezvoltare, pen
tru reducerea decalajelor dintre aceste țări și națiunile 
dezvoltate,

convinse de necesitatea instaurării unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale care să asigure dezvol
tarea nestingherită a fiecărei națiuni, în conformitate cu 
aspirațiile și interesele sale legitime și, in primul rinei, 
dezvoltarea mai accelerată a țărilor rămase in urmă din 
punct de vedere economic,

convinse că dezarmarea generală și completă și, in pri
mul rind, dezarmarea nucleară reprezintă o necesitate 
vitală pentru asigurarea păcii in lume,

exprimînd ferma lor convingere că relațiile internațio
nale trebuie să se bazeze pe respectarea dreptului sacru 
al fiecărei țări Ia existență liberă, independentă și su
verană, la pace și securitate,

reafirmind atașamentul lor față de scopurile și princi
piile Cartei Națiunilor Unite, precum și hotărîrea de a 
contribui la democratizarea activității Organizației Națiu
nilor Unite, la întărirea rolului său în realizarea colabo
rării între toate statele, fără deosebire de orinduire so
cială, a unei lumi mai bune și mai drepte,

I. Declară solemn voința lor comună :
— de a extinde și a aprofunda relațiile de prietenie și 

cooperare in domeniile politic, economic, social și cul
tural,

— de a dezvolta și intensifica cooperarea economică și 
tehnică reciproc avantajoasă in scopul valorificării depline

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

a resurselor naturale de care dispun șl de a lărgi șl di
versifica schimburile comerciale dintre ele in domenii de 
interes comun, pentru asigurarea unui ritm tot mai Înalt 
de dezvoltare a economiilor naționale,

— de a lărgi și adinei cooperarea dintre ele In domeni
ile științei, culturii, artelor, sportului și turismului pen
tru o mai bună cunoaștere a vaiorilor materiale și spi
rituale ale popoarelor român și ghanez in spiritul Înțele
gerii și prieteniei care există intre ele,

— de a lărgi și intensifica colaborarea in domeniul 
politic și diplomatic pe plan bilateral și multilateral, în 
cadrul Organizației Națiunilor Unite, al altor organizații 
internaționale, ai „Grupului celor 77" și al mișcării de 
nealiniere, precum și in alte forumuri Internaționale,

II. Proclamă solemn voința lor comună de a Întemeia 
relațiile dintre ele, precum și relațiile lor cu toate cele
lalte state, pe baza următoarelor principii :

1. Dreptul sacru al fiecărui stat Ia existență liberă, la 
independență și suveranitate națională, la pace și secu
ritate.

2. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-șl decid* 
de sine stătător soarta, de a-și alege liber sistemul și 
căile dezvoltării politice, economice și sociale, corespun
zător voinței și intereselor proprii, fără nici un amestec 
din exterior.

3. Obligația fiecărui stat de a milita pentru lichidarea 
totală a colonialismului, apartheidului și a discriminării 
rasiale.

4. Egalitatea deplină in drepturi a tuturor statelor, In
diferent de mărime, nivel de dezvoltare și orinduire 
socială.

5. Dreptul fiecărui popor ia dezvoltare liberă și pro
gres, la exercitarea suveranității depline asupra resurse
lor sale naturale ; dreptul inalienabil al fiecărui stat de 
a folosi bogățiile naturale in interesul național și fără 
nici un amestec din afară.

6. Obligația fiecărui stat de a nu interveni, sub nici • 
formă, sub nici un pretext și în nici o împrejurare, in 
treburile interne sau'externe ale altui stat.

7. Obligația statelor de a se abține, in relațiile lor In
ternaționale, de la amenințarea cu forța sau folosirea 
forței, precum și de la orice fel de constringere de ordin 
militar, politic, economic sau de altă natură împotriva 
altui stat.

8. Dreptul imprescriptibil al fiecărui stat de a se apăra 
cu toate mijloacele împotriva oricărui atentat la adresa 
suveranității și independenței sale naționale, inclusiv eu 
mijloace militare, in cazul cind este supus unei agresiuni 
armate.

9. Respectarea inviolabilității frontierelor și a integri
tății teritoriale a fiecărui stat și, drept consecință, abți
nerea de la orice tentativă indreptată împotriva unității 
(Continuare in pag. a Vl-a)

General IGNATIUS KUTU ACHEAMPONG
Șeful statului și președinte al Consiliului 

Militar Suprem al Republicii Ghana
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA CUASTA UE HUES
Duminică, în cea de-a șasea zi a 

soliei de pace și prietenie pe care o 
poartă pe pămintul Africii, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au sosit in 
Republica Coasta de Fildeș, unde, la 
invitata președintelui Felix Houp
houet-Boigny și a doamnei Marie 
Therese Houphouet-Boigny. efec
tuează o vizită oficială de prietenie.

Aeroportul internațional „Port- 
Bouet“ din Abidjan, moderna aero- 
gară a capitalei ivoriene, unde s-a 
desfășurat ceremonia sosirii oficiale a 
distinșilor oaspeți români, erau îm
podobite sărbătorește cu drapelele de 
stat ale celor două țări, care fluturau 
in adierea brizei oceanice. Pe mari 
pancarte purtate de mulțimea de oa
meni venită în intîmpinare se putea 
citi : „Uniunea Generală a oameni
lor muncii din Coasta de Fildeș vă 
urează bun venit, președinte al Re
publicii Socialiste România !“, „Stu
denții și elevii din Coasta de Fildeș 
uniți In cadrul Partidului Democra
tic vă intîmpină cu cea mai mare 
bucurie, președinte al Republicii So
cialiste România",

Este ora 12,00 (ora locală). După o 
oră de zbor deasupra pămintului afri
can, avionul prezidențial în care că- 

.lătoresc tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, escor
tat, de la granițele Coastei de Fildeș, 
de o escadrilă de avioane a forțelor 
aeriene ale țării, aterizează pe aero
port.

împreună cu președintele Nicolae 
Ceaușescu sosesc tovarășii Gheorghe 
Oprea, Ștefan Andrei, George Ma- 
covescu, Nicu Ceaușescu, celelalte 
persoane oficiale române.

La coborîrea din avion, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt întîmpinați cu 
deosebită cordialitate de președintele 
Felix Houphouet-Boigny și doamna 
Marie Therese Houphouet-Boigny.

Cei doi șefi de stat își string mli- 
nile cu căldură. La rîndul lor, tova
rășa Elena Ceaușescu și doamna 
Marie Therese Houphouet-Boigny își 
string cordial miinile. Președintele 
ivorian urează președintelui Româ
niei un călduros bun sosit in Coasta 
de Fildeș. Cei doi șefi de stat își ex
primă satisfacția pentru această în
tâlnire.

Președintele Felix Houphouet-Bo
igny prezintă apoi, iluștrilor oaspeți 
români, persoanele oficiale ivoriene 
venite in intîmpinare : Philippe Yace, 
secretar general al Partidului Demo
cratic din Coasta de Fildeș, președin
tele Adunării Naționale, Mamadou 
Coulibaly, președintele Consiliului 
Economic și Social, Alphonse Boni, 
președintele Curții supreme, Auguste 
Denise, ministru de stat. Arsene Us
her Assouan, ministrul afacerilor 
externe, Jeanne Gervais, președin
ta Asociației ivoriene a femeilor, 
ministru pentru condiția femeii, alți 
membri ai guvernului, membri ai 
Biroului Politic al Partidului Demo
cratic și ai Biroului Adunării Națio
nale, reprezentanți ai unor organiza
ții naționale, ofițeri superiori ai ar
matei.

Este prezent ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Republica 
Coasta de Fildeș, Ion Dumitru.

Un grup de copii oferă președinte
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de flori.

Răsună solemn imnurile de stat ale 
celor două țări. în semn de salut sint 
trase 21 de salve de artilerie. Cei doi 
președinți trec apoi în revistă garda 
de onoare. După ceremonia primirii, 
oaspeții și gazdele se îndreaptă spre 
salonul de onoare al aeroportului, 
unde preșdintele Felix Houphouet- 
Boigny rostește un cuvint de bun 
venit.

Răspunde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La ieșirea din salonul de onoare 
al aeroportului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
sint întîmpinați de un grup de repre
zentanți ai triburilor veniți din toate 
regiunile Coastei de Fildeș pentru a 
aduce omagiul lor solilor poporului 
român. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu le mul-

Entuziastă primire la Abidjan

tumesc în modul cel mai călduros și 
le string prietenește miinile.

De la aeroportul Port-Bouet, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Felix 
Houphouet-Boigny se îndreaptă, In- 
tr-o mașină escortată de motocicliști, 
spre Abidjan. Coloana oficială stră
bate o frumoasă autostradă in lungi
me de aproape 20 km, care șerpuiește 
pe platouri de un rar pitoresc, oe co
boară lent spre malurile lagunei 
unde se află așezată capitala ivoria- 
nă, care și-a ciștigat, pentru așezarea 
și frumusețea sa, renumele de „Ve
neție a Africii de vest".

Pe întregul parcurs al autostrăzii 
au venit să întimpine pe solii po
porului român zeci și zeci de mii de 
locuitori din împrejurimi, care fac 

, înalților oaspeți o primire triumfală. 
Se fluturau îngemănate drapelele de 
stat ale României și Coastei de Fil
deș, buchete de flori, se scanda 
„Ceaușescu-Boigny" și lozinci consa
crate prieteniei româno-ivorjene. 
Mari grupuri folclorice, reprezentind 
toate regiunile țării, au prezentat, pe 
parcursul traseului străbătut de oas
peți, diverse programe artistice de o 
rară frumusețe și originalitate.

La intrarea în oraș, în cinstea sosi
rii oaspeților a fost înălțat un impu
nător arc de triumf, împodobit cu 
ghirlande tradiționale, pe care se afla 
înscrisă urarea : „Bine ați venit, 
domnule președinte al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu!". 
„Trăiască prietenia româno-ivoriană", 
„Pace, prietente și înțelegere interna
țională !“.

Mașina in care se află cei doi șefi 
de stat parcurge principalele artere 
aje capitalei ivoriene, străjuite de 
siluetele modernelor blocuri înălțate 
din sticlă și metal. Orașul oferă ima
ginea unei arhitecturi variate ; clă
diri străvechi care au înfruntat vre
mea se învecinează cu construcții 
moderne date recent în folosință. Sint 
prezente, pretutindeni. însemnele pu
ternicei înnoiri a Abidjanului în anii 
dezvoltării libere și independente a 

țării, atributele unei metropole mo
derne care au făcut să se spună, pe 
drept cuvint, despre capitala ivoriană 
că anunță „Africa viitorului".

De-a lungul străzilor și bulevarde
lor care formează traseul itineraru
lui străbătut de coloana oficială, lo
cuitorii Abidjanului și-au manifestat 
cu multă căldură bucuria de a primi 
ca oaspeți pe înalții soli ai poporului 
român. în urările lor spontane, pline 
de căldură, își găsește expresia satis

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte.

Doresc să vă mulțumesc mult pentru urarea 
de bun venit și pentru cuvintele rostite la 
adresa țării mele.

De asemenea, doresc ca in numele meu și 
ai soției, in numele colaboratorilor mei care 
mă insoțeso să vă adresez-un salut oordial si -; .r 
cele mai bune urări. De asemenea, doresc 
să adresez un salut călduros tuturor prieteni
lor din Coasta de Fildeș și întregului popor 
ivorian.

într-adevăr, am avut prilejul fericit să ne 
intilnim in Maroc și să avem un scurt schimb 
de păreri. Dar sint bucuros că acum, răspunzind 
amabilei dumneavoastră invitații, ne aflăm în 
Coasta de Fildeș și că vom putea avea un 
schimb larg de păreri cu privire la probleme
le dezvoltării colaborării româno-ivoriene, cit 
și la o serie de probleme internaționale.

Este adevărat că România, ca țară socialistă, 
desfășoară o politică activă de colaborare cu 
toate statele, fără deosebire de orinduire 
socială. în mod deosebit acordăm o mare 
atenție relațiilor cu țările in curs de dez
voltare și. in acest context, relațiilor cu țările 
din Africa. Este adevărat că am vizitat multe 
țări africane. întreținem largi relații de 
cooperare cu multe din țările care și-au cu
cerit independenta și luptă pentru dezvoltarea

lor economico-socială. Am sprijinit și sprijinim 
activ lupta de eliberare națională și avem 
ferma convingere că și Rhodesia, și Namibia, 
și Africa de Sud vor obține victoria deplină 
împotriva politicii coloniale, de apartheid și 
rasiste.

Aveți deplină dreptate că fiecare țară *țrL-, „ 
țană — și în general fiecare tară — ,arș., 
particularitățile sale și este necesar de a cu
noaște direct realitățile, felul In care fiecare* 
popor acționează pentru a-și asigura o viată 
liberă și prosperă. Tocmai pornind de la 
aceste realități ale lumii de astăzi. România 
consideră că, respectînd identitatea națională 
a fiecărui popor, trebuie întărite solidaritatea 
și colaborarea in lupta pentru a realiza noi 
relații internaționale, democratice, bazate pe 
egalitate, pe respect al independenței și su
veranității, pe neamestecul în treburile inter
ne, pentru realizarea unei noi ordini economice 
internaționale.

în acest spirit se efectuează și vizita noastră 
in țara dumneavoastră, ca și in alte țări din 
Africa. Doresc ca această vizită, convorbirile 
pe care le vom avea să deschidă noi perspec
tive unei colaborări rodnice intre România șl 
Coasta de Fildeș, între cele două țări și na
țiuni.

Vă mulțumesc încă o dată pentru primirea 
și ospitalitatea cu care ne-ați intîmpinat din 
primul moment. (Aplauze).

facția pentru această vizită de priete
nie, care va deschide o etapă nouă în 
dezvoltarea bunelor relații de colabo
rare și prietenie dintre cele două po
poare.

Cei doi șefi de stat răspund cu 
simpatie la manifestările pline de 
căldură ale locuitorilor.

însoțiți de aplauzele și urările ce
tățenilor capitalei ivoriene, cei doi 
șefi de stat sosesc Ia Palatul prezi
dențial, simbol, el Însuși, al străve

chilor tradiții ale artei negre, meta
morfozate aici intr-o monumentală 
construcție modernă, pusă la dispozi
ția iluștrilor oaspeți români pe timpul 
șederii lor la Abidjan.

Aici, președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Felix Houphouet-Bo
igny. tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Marie Therese Houphouet- 
Boigny se întrețin intr-o ambianță 
de caldă dordialitate Și prietenie.

început duminică la Abidjan, dia

logul româno-lvorlan va Inaugura o 
nouă etapă în evoluția raporturilor 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări. Există convingerea în rîn- 
durile autorităților ivoriene că aceas
tă vizită constituie un eveniment de 
cea mai mare importanță în dezvol
tarea relațiilor dintre România și 
Coasta de Fildeș, corespunzător cu 
interesele fiecărei țări în parte și, 
deopotrivă, cu obiectivele generale 
ale păcii și colaborării în lume.

Cuvîntul președintelui 
Felix Houphouet-Boigny

Domnule președinte.

Vă primim astăzi cu foarte mare bucurie, 
pe dumneavoastră, pe distinsa dumneavoastră 
soție și delegația care vă însoțește, pe pămin
tul ivorian.

Desigur, noi nu slntem hfcrirtiWsMrțfn unii 
pentru alții. Prietenia dintre cele* două țări ale 
noastre, oricit de recentă ar fi, are deja ră
dăcini profunde și a și dat roade; mai mult, 
ea are largi perspective pentru perioada care 
urmează. în ceea ce mă privește, am avut 
privilegiul de a vă intilni la Rabat și de a 
aprecia înaltele dumneavoastră calități de om 
de stat. Dar noi, ca africani, eram nemulțu
miți de faptul că încă nu avuseserăm posibi
litatea să vă primim pe dumneavoastră, prie
tenul nostru, la noi. Și, totodată, să vă spu
nem cit de mult prețuim, poporul ivorian și 
eu personal, vizita dumneavoastră.

Desigur, dumneavoastră cunoașteți conti
nentul Africii. Nouă ne este cunoscut interesul 
pe care il manifestați fată de Africa, iar 
dumneavoastră ați putut constata concret 
realitățile africane cu ocazia vizitelor efectua
te aici in anul 1972. Dar fiecare țară își are 
originalitatea și farmecul ei. Nu aș fi un bun 
ivorian dacă nu aș fi mindru să vă arăt, atit

cit va fi posibil Intr-un timp așa de scurt, 
peisajele ivoriene, realizările pe calea dezvol
tării noastre și, mai mult, dacă nu v-aș pre
zenta pe larg spiritul nostru de cooperare, 
atașamentul nostru Ia cauza libertății și păcii, 
fidelitatea noastră față de adevăratele prie
tenii. Prin aceasta, cooperarea lvoriano-ro- 
mână va deveni, fără îndoială, mai bogată și 
mai puternică.

în același timp, Intilnlrea noastră ne va per
mite să discutăm despre marile probleme care 
sint, din păcate, de o actualitate arzătoare și 
care privesc deopotrivă pacea In Africa șl 
căutarea unor raporturi economica noi pe 
plan mondial.

Sint dornic să cunosc multe din experiența 
dumneavoastră, din contactele multilaterale pe 
care România le întreține, independentă și 
realistă, cu țările de cele mal diferite orien
tări.

în această perspectivă fericită, vă doresc 
din toată inima bun venit dumneavoastră, cît 
și distinsei dumneavoastră sofii, căreia 11 pre
zentăm omagiile noastre respectuoase.

Trăiască Republica Socialistă România 1 
Trăiască Coasta de Fildeș !
Trăiască prietenia Ivoriano-română I 

(Aplauze).

Posturile de radio șl televiziune 
ivoriene au transmis în direct cere
monia sosirii in capitala Coastei de 
Fildeș a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu. pre
cum și manifestările de pe Întregul 
traseu parcurs de înalții oaspeți ro
mâni de la aeroport pînă la reședin
ța rezervată acestora, Palatul prezi
dențial.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 

le-a fost înminată cheia orașului Abidjan
Manifestări de stimă și prietenie ale populației 

cu prilejul solemnității de la primărie

Primirea șefilor misiunilor diplomatice

Luni, în cea de-a doua zi a vizitei 
oficiale de prietenie pe care 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o face. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in Repu
blica Coasta de Fildeș, la invitația 
președintelui Felix Houphouet- 
Boigny și a doamnei Marie'There se 
Houphouet-Boigny. programul a în
scris o manifestare pe deplin reve
latoare pentru calda ospitalitate și 
profunda stimă cu care populația 
Abidjanului i-a primit pe înalții soli 
ai poporului român.

In această dimineață. în cadrul 
unei ceremonii care s-a desfășurat 
la primăria capitalei ivoriene. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu si 
tovarășei Elena Ceausescu le-a fost 
remisă, în mod solemn, cheia orașu
lui Abidjan, simbol al prețuirii de 
care se bucură neobosita activitate 
politică a președintelui României, 
consacrată bunăstării si progresului 
tării, cauzei păcii șl înțelegerii în 
lume, simbol al sentimentelor priete
nești pe care poporul acestei țări le 
nutrește fată de poporul român.

O atmosferă plină de însuflețire 

Cuvîntul primarului 
Kouuu Kungu Antoine

Domnule președinte,

Orașul Abidjan a urat deja bun venit iluștrilor săi oas
peți și nu știu ce aș mai putea adăuga după căldura și 
strălucirea unei asemenea primiri, pentru ca ceea ce spun 
să nu pară un slab și palid ecou.

Aclamațiile, cintecele și dansurile au fost, desigur, un 
omagiu firesc adus Excelentei Voastre, marelui om de stat 
care ne onorează prin vizita sa : dar. trecînd peste sem
nificația lor tradițională, aceste manifestări au constituit, 
de asemenea, o dovadă a simpatiei oe care poporul nostru 
o nutrește față de admirabilul popor român

Țara dumneavoastră, domnule președinte, se mindrește. 
pe bună dreptate, cu originile sale : in vinele fiilor săi 
se amestecă deopotrivă de generos singele dacilor și cel

(Continuare in pag. a IV-a)

domnea, la aceste ore ale dimineții, 
in piața din tata primăriei. unde 
președintele României a venit insotit 
de Philippe Yace. secretar general al 
Partidului Democratic din Coasta de 
Fildeș, președintele Adunării Na
ționale, Mamadou Coulibaly, pre
ședintele Consiliului Economic și So
cial, Auguste Denise, ministru de 
stat, de alti membri ai guvernului. 
Erau de fată toți membrii Consiliu
lui municipal al capitalei ivoriene.

Numeroase formații muzicale si de 
dansuri ilustrează, prin melodiile și 
ritmurile lor. bucuria pe care popu
lația ivoriană o trăiește in aceste 
momente ale vizitei iluștrilor oaspeți 
români.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu. celelalte 
persoane oficiale române se opresc 
să salute mulțimea. In aplauzele în
suflețite ale localnicilor. înalții 
oaspeți sînt apoi conduși in sala de 
festivități de către Kouau Kanga 
Antoine, primarul orașului Abidjan. 
Luind cuvîntul. acesta a formulat 
aprecieri deosebit de călduroase cu 
privire la personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a capacității și 

devotamentului cu care conduce po
porul român pe calea înfăptuirii 
idealurilor sale de progres și pros
peritate.

Mulțumind pentru laminarea cheii 
orașului, pentru primirea deosebit de 
călduroasă ce i s-a făcut de către lo
cuitorii Abidjanului. a luat cuvîntul 
tovarășul Nic<»lae Ceaușescu.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au scris următoarele în 
cartea de onoare a primăriei :

..Cu prilejul vizitei in Republica 
Coasta de Fildeș, adresăm un cald 
salut prietenesc edililor si entuziaș
tilor locuitori ai ’minunatului oraș 
Abidjan, cărora le urăm din inimă 
multă sănătate și fericire, realizări 
tot mai mari în dezvoltarea si În
frumusețarea capitalei patriei lor. in 
activitatea generală consacrată Pro
pășirii econom ico-socia le indepen
dente a întregii țări".

La ieșirea din clădire, care repre
zintă unul din cele mai frumoase 
monumente din Abidjan. înalții soli 
ai poporului român au fost salutați 
cu aceeași însuflețire entuziastă, ca
racteristică populației ivoriene.

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Domnule primar.
Doamnelor si Domnilor.
Aș dori să încep prin a mulțumi încă o dată populației 

orașului Abidjan pentru manifestările călduroase cu care 
am fost întîmpinați Trebuie să vă mărturisesc că ne-am 
simțit ca in orașele și satele patriei noastre. în aceste 
manifestări am văzut expresia sentimentelor de prietenie 
fată de poporul român, sentimente pe care si poporul 
meu le nutrește față de poporul ivorian prieten

Se poate spune că aceste sentimente se datoresc Ir 
parte și anumitor afinități ținind seama de influenta la
tină Dar cred că. In primul rînd acestea sini determi
nate de faptul că popoarele noastre au suferit dominația 
străină, asuprirea și au trebuit să ducă lupte grele pentru
(Continuare in pag. a IV-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit in cursul după- 
amiezii de duminică, la Palatul pre
zidențial din Abidjan, pe șefii mi
siunilor diplomatice acreditați in

„Suveranitatea națională, pacea, justiția, egalitatea
- concepte scumpe popoarelor român și ivorian"

„Bine ați venit la noi. domnule 
președinte Ceaușescu" — cu această 
urare, înscrisă cu litere mari in lim
ba română, iși deschide paginile sale 
cotidianul „FRATERN ITE MATIN", 
informindu-și cititorii despre vizita 
oficială de prietenie pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu o efectuează in 
Coasta de Fildeș, la invitația pre
ședintelui Felix Houphouet-Boigny și 
a doamnei Marie Therese Houp
houet-Boigny. Pe intreaga man
șetă a primei pagini se află portre
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
încadrat de culorile drapelului 
romanesc. De asemenea, ziarul mai 
consacri acestui eveniment inci 
două pagini, in care sint relie
fate meritele deosebite ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in opera de 
făurire a României socialiste și in 
politica externă a tării noastre, ori
entată in direcția promovării păcii 
și colaborării, a unor relații noi. de
mocratice intre toate națiunile lu
mii. In acest context, ziarul scrie : 
„Poporul Coastei de Fildeș rezervă, 
incepind de astăzi, duminică, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu șt 
doamnei Elena Ceaușescu o primire 
deosebit de călduroasă, o primire cu 
atit mai cordiali, cu cit ivorienii, 
care urmăresc atent actualitatea 
mondială, știu că omului de stat pe 
care il vor primi astăzi ii sint scum
pe conceptele ce ne sint cele mai 
dragi si nouă — suveranitatea națio
nală pacea, justiția, egalitatea. Ivo
rienii știu ci oaspetele lor militează 
neabătut pentru dezvoltarea"' unei 
cooperări multilaterale intre state, 
bazată pe normele dreptului, pentru 
edificarea unei ordini economice mai 
umane in care schimburile să se 
realizeze in condiții de echitate. 
Ivorienii știu in sfirși.t. ci președin
telui României ii sint scumpe bună
starea dezvoltarea prodigioasă a ță
rii sale România este o țară in plin 
progres consacrindu-și toate efortu
rile sale toată energia sa. intreaga 
sa voință reducerii decalajelor cart 

Republica Coasta de Fildeș, care au 
adus omagiul lor înalților oaspeți 
români.

La ceremonie au luat parte per
soane oficiale oare însoțesc pe șeful 
statului român.

o separă de națiunile industrializate, 
o țară deschisă dialogului. De aceea, 
ivorienii deschid brațele președinte
lui Nicolae Ceaușescu și doamnei 
Elena Ceaușescu, acești prieteni care 
vin din răsăritul Europei și cărora 
le spunem cu toată bucuria : „Bine 
ați venit la noi !“■

Sub titlul „Să descoperim Româ
nia", desfășurat pe deșuă pagini din 
interiorul aceluiași ziar, se publică 
ample biografii ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. De asemenea, tint pre

Revista presei
zentate date statistice care ilustrea
ză succesele remarcabile obținute de 
poporul român in anii socialismului, 
in domeniile economic, social, știin
țific și cultural.

Articolul reliefează, totodată, „ca
litățile strălucitei personalități a șe
fului statului român, care a impri
mat politicii generale a țării sale di
namism. clarviziune, fermitate, dem
nitate"

Toi in cadrul rubricii „Să desco
perim România", devenită în ultime
le zile o permanentă in coloanele 
cotidianului ivorian. sub titlul ..Etena 
Ceaușescu — Erou il Muncii Socia
liste", se publică, alături de portret 
date din viața si activitatea desfășu
rată de tovarășa Elena Ceaușescu 
pe plan politic, economic, social, pe 
planul cercetării științifice.

La rindul său, săptămânalul „FRA- 
TERN'TTlî HF.BDO". organ central al 
Partidului Democratic din Coasta de 
Fildeș consacră trei pagini vizitei 
soților poporului român
Săptăminalul IVOIRE DI- 

MANCHE" publică pe o pagină în
treacă fotografiile președintelui 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu, împreună cu urarea de

A fost de față Arsene Usher As
souan. ministrul afacerilor externe 
al Republicii Coasta de Fildeș.

în timpul întrevederii au fost e- 
vocate bunele relații dintre România 
și celelalte țări iubitoare de pace 

bun venit adresată de poporul ivo
rian, de guvernul și partidul său 
înalților soli ai poporului român. 
Săptămânalul, care apare la Abidjan 
sub redacția ministrului informații
lor. Laurent Dona Fologo. reia, de 
asemenea, date din activitatea mul
tilaterală desfășurată de inalții oas
peți români.

★
A doua zi după sosirea înalților 

oaspeți români, presa ivoriană consa
cră. in continuare, ample spații aces
tei vizite. Cotidianul „FRATERNITfi

MATIN" consacră trei pagini mani
festărilor din prima zi a prezenței in 
această țară a solilor poporului ro
mân. Sint publicate integral alocu
țiunile rostite la aeroport de cei doi 
președinți. ample relatări privind 
manifestările deosebit de călduroase 
pe care populația capitalei ivoriene a 
făcut-o solilor poporului român, pre
cum și fotografii infățișindu-i pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu stringind 
miinile cetățenilor veniți să-i intim- 
pine. diferite întrevederi ale șefului 
statului nostru cu oficialitățile ivo
riene.

Sub titlurile „Bine ați venit la noi, 
președinte Ceaușescu.'". scris cu ma
juscule in limba română și „Primire 
populară", scris în limba franceză, 
același ziar relevă : Soarele ivorian 
strălucește, incepind de ieri, pentru 
președintele român si pentru doamna 
Ceaușescu. care, cu bucurie, au în
ceput primele lor ore de vizită și de 
cunoaștere a realităților politice, eco
nomice și sociale din țara noastră. 
Tonul a fost dat la aeroport, chiar 
In timp ce șeful nostru de stat, cu 
toată modestia sa. făcea cunoscut 
înaltului oaspete : ..Aștept mult să 
M împărtășiți din experiența dum

din .lume, Însemnătatea deosebită • 
dialogului la nivel Înalt pentru dez
voltarea pe multiple planuri a con
lucrării și cooperării in domenii de 
interes comun.

neavoastră". iar acesta răspundea că 
vizita sa „va prilejui un larg schimb 
de vederi privind problemele dezvol
tării și cooperării ivonano-române". 
Chiar de la aeroport deci se între
vedea reușita vizitei in Coasta de 
Fildeș a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. a soției sale și a delega
ției care il însoțește ; dorința de în
trevederi profunde și deschise fusese 
exprimată de către cei doi șefi de 
stat, care și-au manifestat bucuria de 
a avea o nouă intilnire, după cea de 
la Rabat, din septembrie 1973. Bucu
ria celor doi președinți a fost larg 
împărtășită de către toate instanțele 
țării noastre. Coasta de Fildeș, unită 
in jurul șefului său de stat, a rezervat 
deci, și va continua să o facă și în 
următoarele zile, o primire excepțio
nală acestui conducător excepțional, 
pe care are onoarea să-l primească 
astăzi. Cum să nu-l admiri pe șeful 
statului român, grija Iul permanen
tă de a proteja suveranitatea țării 
sale I

Ziarul relevă ci România se pro
nunță consecvent pentru lichidarea 
blocurilor militare. pentru o largă 
cooperare cu diferitele organisme 
economice internaționale, fiind, tot
odată. un activ membru al grupului 
țărilor nealiniate. Conducător al unei 
țări comuniste. Nicolae Ceaușescu 
acționează pentru apropierea tuturor 
țărilor, oricare ar fi regimul lor. ex
primă cu fermitate convingerea sa 
intr-o nouă ordine economică. își 
afirmă dragostea pentru pace, ega
litate și dreptate. Această fermitate 
politică, această luciditate. această 
voință de a alege cele mai bune căi 
pentru înflorirea poporului său nu 
pot să exercite decit atracție pen
tru ivoriăni. Popoarele român și ivo
rian nu pot să tragă decit foloase din 
astfel de vizite, care deschid, mai 
mult decit orice declarații, calea a- 
propierit intre popoare, calea spre 
bunăstare și fericire printr-o coope
rare loială și prin pace in întreaga 
lume.
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ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
Decernarea unor înalte distincții

românești și ivoriene
Duminică, președintele Felix 

Houphouet-Boigny și doamna Marie 
Therese Houphouet-Boigny au ofe
rit, în saloanele Palatului preziden
țial din Abidjan, un dineu oficial 
în onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu

Toastul președintelui 
Felix Houphouet-Boigny

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte.
Doamnă,
Excelențe,
Doamnelor și domnilor.
Privilegiul ca în această seară să 

putem împărți cu dumneavoastră 
pîinea și sarea prieteniei îmi per- , 
mite să vă reafirm dumneavoastră, 
oaspeții noștri, întreaga bucurie pe 
care ne-o dă această vizită, care va 
rămine în istoria Coastei de Fildeș 
— țară dornică mai mult ca oricînd 
de a avea prieteni sinceri, pentru 
ca astfel să poată înfrunta, alături de 
ei. dificultățile unei lumi în trans
formare ce n-a ieșit încă pe deplin 
din coșmarul creat de secole de ser
vituti, al unei lumi care a înăbușit 
sub greutatea poftelor mercantile 
apelurile la omenie și dragoste fră
țească, pe care religii și filozofii se 
străduiau în zadar să le facă auzite 
în deșertul «terii al egoismului.

„întreaga Românie reprezintă o 
îndelungată perseverență", a scris 
un ziarist. A trebuit să se aștepte 
anul 1918 — data nașterii dumnea
voastră. domnule președinte — pen
tru ca unitatea națională a Româ
niei să fie, In sflrșit, înfăptuită. Țara 
dumneavoastră, răvășită și mutilată, 
a trebuit să sufere, timp de secole, 
ocupații succesive. Ea n-a renunțat 
însă niciodată la mlndria ei, atașată 
profund idealului independenței pro
prii, iar lui Ștefan cel Mare și Mi
hai Viteazul, care au fost oameni de 
seamă ai secolelor al XV-lea și al, 
XVI-lea. li se alătură detașa
mente de «rol ai „poporului din 
umbră", care, la 23 August 1944, 
s-a ridicat p^nțțu . «-șt recu
ceri libertatea. Nu putem decît 
să admirăm faptul că atitea lupte și 
încercări n-au diminuat, cu nimic, 
strălucirea culturală a României ; 
dimpotrivă, poeții dumneavoastră, 
între care se numără, în primul rînd, 
marele Emlnescu, au găsit în aceste 
lupte o sursă de inspirație, slăvind 
curajul invincibil al compatrioților 
dumneavoastră.

Cel care nu-și apără dreptul său 
la independență își merită pe de
plin soarta de sclav. Permiteți-ml, 
domnule președinte, ca, citîndu-vă, 
să aduc un omagiu deosebit efortu
lui remarcabil pe care l-ați depus 
pentru ca România să iasă, în mod 
real, din starea de înapoiere în care 
au înglodat-o existenta unor struc
turi arhaice, abandonarea bogățiilor 
subsolului, de către conducătorii ne
păsători față de interesul național, 
în mîinile societăților străine. în timp 
ce. în 1857, țara dumneavoastră putea 
să se mîndrească, cu un an înainte de
S.U.A., că a întreprins prima exploa
tare petrolieră din lume, în 1918, 90 
la sută din resursele miniere ale 
României se aflau în afara contro
lului său.

Spunînd acestea exprimăm admi
rația noastră pentru imensul efort 
depus, și concretizat printr-o rată 
de creștere excepțională, care pla
sează România, în ciuda dimensiuni
lor sale relativ modeste, printre pri
mele 20 de țări ale lumii în ceea ce 
privește 15 produse agricole și 9 
produse energetice sau miniere. Este 
foarte mult și, în plus, această lup
tă, în sfirșit pașnică, pentru reechi
librarea regiunilor. diversificarea 
economiei, dezvoltarea industriei, 
modernizarea agriculturii a fost în
soțită de un efort fără precedent în

Jovarâșa Elena Ceaușescu și doamna Marie Therese Houphouet-Boigny, în timpul unei convorbiri prietenești

tiv, secreta? al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, Nicu Ceaușescu, mem
bru al Biroului, seoretar al C.C. âl 
U.T.C., celelalte persoane oficiale 
care însoțesc pe lnalții oaspeți ro
mâni. »

Au luat parte, de asemenea, 
Philippe Yace, secretar general al 
Partidului Democratic din Coasta de 
Fildeș, președintele Adunării Națio
nale, Auguste Denise, ministru d« 

domeniul dezvoltării culturii, care 
s-a realizat — un fapt încă și mai 
rar — respectîndu-se minoritățile și 
credințele. Stimularea creației artis
tice, deschiderea a numeroase biblio
teci, impulsul dat învățămîntului 
răspund setei de cunoaștere a po
porului român pe care compatrioții 
dumneavoastră o manifestă la toate 
nivelurile societății.

Mîndru de trecutul său, dar ho- 
tărît orientat spre viitor, poporul 
român, condus de oameni înțelepți, 
nu s-a închistat în cercul strimt al 
unor alianțe ; el n-a aruncat anate
ma asupra națiunilor care au ales 
căi diferite spre progres social și 
economic, urmînd astfel principiile 
de bază ale politicii sale externe : 
deplina egalitate în drepturi, respec
tul independentei și suveranității 
naționale, neamestecul in treburile 
interne ale altor state.

Admirația noastră față de dina
mismul națiunii române, stima noas
tră față de calea dreaptă pe care ați 
ales-o se îmbină, determinind Coas
ta de Fildeș să dorească foarte mult 
să se întărească cooperarea dintre 
țările noastre în domenii unde ea este 
deja larg angajată și să căutăm de o 
manieră pozitivă sectoarele unde ea 
nu s-a statornicit încă. Dacă căile 
noastre sînt diferite, obiectivele noas
tre sint identice : pace, libertate, 
dreptate socială și economică, progre
sul și fericirea popoarelor.

Asemenea României, care a știut să 
topească în creuzetul unității națio
nale diferitele populații pe care isto
ria le-a adunat în cadrul frontiere
lor sale, Coasta de Fildeș situează. în 
țiriirmli rang al preocupărilor, reali
zarea Unității, cheia de boltă a ^re
construcției naționale. Ca și Româ
nia, Coasta de Fildeș a depus toate 
eforturile pentru ca regiunile cu un 
climat mai puțin favorabil sau ră
mase în urmă din punct de vedere 
economic să se bucure cit mai cu- 
rind posibil de roadele dezvoltării.

De ce să nu adăugăm la acest ta
blou, de altfel incomplet, al conver
gențelor noastre, acea căldură meri
dională în ceea ce privește compor
tamentul uman și o apartenență co
mună — parțial și moștenită în ceea 
ce-1 privește pe ivorieni, dar reală — 
la cultura latină 1 Aceste ultime două 
aspecte fac ca experții, studenții, 
stagiarii români și ivorieni să aibă, 
încă de la început, contacte facilita
te în mod natural, iar in acest con
text prietenia nu poate decît să în
florească.

Acestea sînt, domnule președinte, 
primele gînduri pe care mi le inspi
ră intilnirea noastră. Ele nu sînt 
decît imaginea cu totul insuficientă a 
bucuriei pe care ne-a produs-o vizi
ta dumneavoastră. Mi-a făcut plăce
re ca, exprimîndu-le, să aduc oma
giu unuiumare popor și unui șef de 
stat lucid, curajos, devotat fără re
zerve patriei sale, atît de demnă în 
vreme de cumpănă, atît de Încreză
toare in reușita sa.

Ridic paharul pentru fericirea 
dumneavoastră personală. domnule 
președinte, a .doamnei Ceaușescu. al 
cărei farmec ne-a încintat încă de la 
sosirea sa pe pămintul ivorian !

Pentru prietenia dintre țările noas
tre !

Pentru prosperitatea mereu cres- 
cindă a viteazului popor român 1

Pentru ca pacea să fie definitiv 
instaurată în lume ! (Aplauze). 

stat, Alphonse Boni, președintele 
Curții supreme, Mamadou Coulibaly, 
președintele Consiliului Economic și 
Social, Arsene Usher Assouan, mi
nistrul afacerilor . externe, Kouau 
Kanga Antoine, primarul capitalei, 
membri ai Biroului Politic al Parti
dului Democratic și ai Biroului Adu
nării Naționale, membrii guvernu
lui, reprezentanți ai organizațiilor 
naționale, înalte oficialități civile și 
militare, personalități ale vieții eco

Domnule președinte,
Doamnă,
Domnilor miniștri,
Doamnelor și domnilor,
Dragi prieteni ivorieni,
Sîntem deosebit de bucuroși că ne 

aflăm pe pămintul Coastei de. Fildeș, 
că pe reintilnim — de data aceasta 
pe pămintul patriei dumneavoas
tră — că putem cunoaște nemijlocit 
preocupările și munca poporului 
prieten ivorian.

Doresc să încep cuvîntul meu 
prin a exprima cele mai calde mul
țumiri entuziaștilor locuitori al 
Abidjanului, care ne-au făcut o pri
mire călduroasă, in care vedem o ex
presie a dorinței de prietenie între 
popoarele noastre, dar am reținut și 
manifestarea unui popor liber, care 
se bucură din plin și dorește să-și 
asigure o viață tot mai fericită. Nu 
pot să nu vă împărtășesc faptul că, 
în timpul drumului, fiind împreună, 
in mașină, mă gîndeam ce forță pu
ternică reprezintă un popor care a 
cunoscut mult timp asuprirea străi
nă, dar care, odată eliberindu-se și 
fiind stăpin pe destinele sale, este 
în stare să realizeze tot ceea ce își 
propune.

într-un anumit sens, popoarele 
noastre se aseamănă. Și poporul ro
mân a cunoscut secole de-a rîndul 
dominația străină, a dus lupte grele 
și niciodată nu a încetat să acțio
neze pentru a pune capăt asupririi, 
pentru a deveni liber și stăpin pe 
destinele sale. Știm că și poporul 
dumneavoastră a dus lupte grele, ca 
multe alte popoare din Africa, că a- 
cum, bucurîndu-se de libertatea pe 
care și-a cîștigat-o, este preocupat 
să-și asigure o dezvoltare tot mai 
puternică-economico-sdțfiSifă, siaoa

V-ați’Y£f?rit la multe din realizk-’ 
Hie poporului meu. De aceea nu vol 
menționa decit faptul că, în anii 
construcției socialiste, în circa 30 de 
ani, industria românească a crescut 
de peste 33 de ori, iar venitul na
țional — de aproape 12 ori. Dar, 
mai presus de toate acestea, s-au 
obținut succese remarcabile în dez
voltarea învățămîntului, științei, 
culturii, in ridicarea nivelului de 
viață al poporului și poate aceasta 
este cea mai importantă cucerire, 
bazată tocmai pe puternica dezvol
tare economică. Vă rog să credeți 
insă că toate acestea au cerut și cer 
eforturi foarte mari poporului ro
mân ; alocăm peste 33 la sută din 
venitul național pentru dezvoltare, 
dar știm că fără aceasta nu putem 
să lichidăm moștenirea de înapoiere 
lăsată de vechea orînduire și de 
dominația străină. Și sîntem ferm 
hotărîți să facem totul pentru a 
asigura o dezvoltare economico-so- 
cială cit mai Înaltă.

Iată de ce noi înțelegem bine și 
preocupările dumneavoastră pentru 
dezvoltarea economico-socială și 
preocupările pentru întărirea unită
ții naționale, a unității interne, pen
tru că știm din propria experiență 
că numai realizîndu-se o puternică 
unitate a poporului se pot obține 
succese pe calea dezvoltării și asi
gurarea deplinei independențe și su
veranități. Cunoaștem și prețuim, da 
asemenea, eforturile și preocupările 
dumneavoastră pentru asigurarea 
dezvoltării economico-sociale inde
pendente a patriei, pentru ridicarea 
nivelului de viață și civilizație al 
poporului ivorian.

România dezvoltă larg colaborarea 
cu toate statele lumii, fără deosebi

nomice, științifice și culturale, eu so
țiile.

Au luat parte șefii misiunilor di
plomatice acreditați în capitala ivo- 
riană.

în timpul dineului, care ș-a desfă
șurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate și prietenie, președin
tele Felix Houphouet-Boigny și 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

re de orînduire socială. Desigur, 
trebuie să pornim de la faptul că 
trebuie respectat dreptul fiecărui 
popor de a-și alege calea dezvoltării 
în mod liber, fără nici un amestec 
din afară.

Intr-adevăr, esențialul este de a 
acționa pentru pace, pentru egalita
te. pentru fericirea și bunăstarea 
fiecărui popor, pentru dreptate so
cială și națională. Dar nu putem 
uita că în lume sînt încă popoare 
care se află sub dominația străină, 
că încă trebuie depuse eforturi pen
tru a asigura afirmarea in raportu
rile dintre toate națiunile a princi
piilor egalității, respectului indepen
denței, neamestecului în treburile 
interne. renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța. Tocmai por
nind de la aceasta. România a acor
dat întotdeauna, și acordă și în pre
zent, sprijin activ popoarelor care 
luptă pentru eliberarea lor naționa
lă și sprijinim activ popoarele din 
Rhodesia, Namibia. Africa de Sud, 
pentru a pune capăt politicii de 
apartheid și rasiste, pentru a-și 
cuceri .deplina egalitate și indepen
dență.

Sint, într-adevăr, multe probleme 
de soluționat în lumea de astăzi, 
dar evenimentele care sînt în con
tinuă transformare demonstrează cu 
putere că popoarele sint tot mai 
hotărite de a pune capăt vechilor 
stări de lucruri, de a acționa pen
tru o nouă ordine economică inter
națională, pentru relații democratice 
întrp t.. 
trebuie să 
le cuceriri 
fie puse 
bunăstării 
omului.

toate națiunile. Intr-adevăr, 
facem totul ca minunate- 
ale științei și culturii să 
in serviciul omenirii, al 
popoarelor, al bunăstării

Iată de ce sînt necesare eforturi 
ausținute din partea tuturor po
poarelor pentru a opri cursa înar
mărilor, pentru a se ‘"ajunge la 
dezarmare șl. in primul rind, la 
dezarmare nucleară, pentru ca uria
șele cheltuieli să fie îndreptate spre 
dezvoltare, spre bunăstarea și fe
ricirea fiecărui popor.

Nu aș putea, domnul* președinte, 
să nu menționez, și în acest cadru, 
preocuparea României, împreună cu 
toate țările în curs de dezvoltare, 
pentru a se ajunge la o politică 
nouă, de a pune capăt subdezvoltării și 
inegalității intre națiuni. Cu atit mai 
mult cu cit, după cum bine știți și 
dumneavoastră, țările dezvoltate se 
intilnesc des — urmează, in mai, din 
nou sâ se adune pentru a discuta 
cum să se acționeze față de țările 
in curs de dezvoltarț și, ca 6ă vă 
spun sincer, nu mă aștept ca ele să 
vină chiar așa de larg in întimpi- 
narea țărilor in, curs de dezvoltare. 
Iată de ce noi considerăm că și ță
rile in curs de dezvoltare trebuie
să-și întărească solidaritatea, tre
buie să se întilnească pentru a-și 
stabili și ele poziția, spre a putea 
trata și obține rezultate buna în 
relațiile cu țările dezvoltate.

Intr-adevăr, odată cu întărirea 
unității pe plan intern și național 
în fiecare țară, trebuie să facem to
tul pentru întărirea solidarității și 
unității țărilor in curs de dezvoltare, 
a forțelor progresiste, pentru a pu
tea obține o politică democratică 
nouă, pe plan internațional, înfăp
tuirea noii ordini economice, pentru 
a putea obține pacea care să asigure 
fiecărui popor dreptul la o viață li
beră. Doresc să menționez numai 
faptul că am vizitat multe țări afri
cane — pină la dumneavoastră am 
mai vizitat încă trei țări — și peste 
tot am constatat, și în Africa, do
rința spre unitate, dorința spre li
chidarea subdezvoltării, dorința ca 
popoarele Africii, care au avut atît 
de mult de suferit, să-și cucerească 
deplina libertate și să-și poată făuri 
viața așa cum o doresc ele. Noi sus
ținem pe deplin această luptă dreap
tă și sîntem siguri că popoarele 
Africii, ca și popoarele de pe alte 
continente, vor ieși victorioase din 
această luptă. (Aplauze).

Aș dori. In Încheiere, să exprim 
convingerea mea că vizita in Coasta 
de Fildeș, convorbirile care le vom 
avea Împreună, domnule președinte, 
vor duce la identificarea de noi po
sibilități de extindere a colaborării 
și cooperării pe multiple planuri — 
economic, ’științific, cultural — intre 
țările noastre.

Deosebirile existente intre orindui- 
rile noastre nu pot să constituie un 
obstacol ; dimpotrivă, pornind de la 
interesele generale ale popoarelor 
noastre, ale bunăstării lor, ale păcii 
și colaborării, putem să dezvoltăm o 
colaborare foarte Largă în toate do
meniile de activitate. Și dacă mai a- 
dăugăm — cum ați menționat și 
dumneavoastră — și anumite lucruri 
comune, ținind seama de cultura la
tină. atunci putem fi siguri că între 
popoarele noastre xa exista o colabo
rare toarte bună. (Aplauze).

Cu această convingere doresc să 
ridic paharul in sănătatea domnului 
președinte și a doamnei Boigny I

Pentru progresul și fericirea po
porului prieten ivorian I

Pentru o colaborare trainică între 
România și Coasta de Fildeș 1

Pentru pace și colaborare în în
treaga lume !

In sănătatea dumneavoastră a tu- 
turar I (Aplauze),

Mg»

In seara zilei de 27 februarie, la 
Palatul prezidențial din Abidjan a 
avut loc solemnitatea schimbului de 
înalte distincții românești și ivo
riene.

Președintele Republicii Coasta de 
Fildeș. Felix Houphouet-Boigny, a 
înmînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena

Lo reședința inalților oaspeți, cei doi președinți se întrețin cordial

Dejun oferii de președintele Adunării Naționale
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena Ceaușescu 
au participat, luni, la Adunarea Na
țională, lă un dejun oferit în onoarea 
înalților oaspeți români de Philippe 
Yace. secretar general al Partidului 
Democratic din Coasta de Fildeș, 
președintele Adunării Naționale, și 
șotia sa, doamna Philippa Yace.

Ceaușescu „Marea Cruce a Ordinului 
Național".

în cadrul aceleiași solemnități, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a înminat președintelui 
Felix Houphouet-Boigny și doamnei 
Marie Therese Houphouet-Boigny 
ordinul „Steaua Republicii Socialista 
România" clasa I.

Au luat parte membrii Biroului 
Politic al Partidului Democratic și 
membri ai Biroului Adunării Națio
nale, membrii guvernului, deputați, 
alte personalități ale vieții politice, 
economice, culturale și științifice 
ivoriene, conducători de întreprin
deri și firme economice.

Au participat, de asemenea, per
soanele oficiale româna care il în

Cel doi șefi de stat șl soțiile lor 
s-au felicitat reciproc, și-au strins 
cu căldură mîinile.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Felix Houphouet-Boigny a 
s-au întreținut apoi cordial, într-o 
atmosferă de stimă și respect re
ciproc, în spiritul bunelor relații 
care s-au statornicit și se dezvoltă 
între cele două țări și popoare.

soțesc pe șeful statului român în 
vizita oficială de prietenie în Coasta 
de B’ildeș.

De asemenea, au fost pfezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
in Coasta de Fildeș și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Dejunul s-a desfășurat intr-o at
mosferă prietenească, de caldă cor
dialitate.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NKDLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA CDASTA UE FILDES
In mijlocul colectivelor

unor importante unități industriale

Tovarășului Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena Ceausescu
I III I

le-a fost inmînată cheia orașului Abidjan
Cuvîntul primarului 

Kouau Kungu Antoine
(Urmare din pag. a Il-a)

al romanilor. Provincia traiană a fost mult timp unul din
tre ultimele bastioane pe care imperiul roman le-a men
ținut, lăsind o neștearsă amprentă prin limbă și chiar 
prin denumire. Această moștenire, această parte a geniu
lui latin, profund impregnată de umanism, provincia tra
iană a știut să le păstreze în cursul secolelor cu o admi
rabilă perseverentă, și nici invaziile care s-au succedat din 
nefericire, nici războaiele desfășurate, nici furia invadato
rilor, „nici lunga sabie a lui Baiazid și Mahomed" n-au 
putut să le răpună. In inima munților săi. România iși 
păstra personalitatea, profunda sa originalitate ; Ștefan ce] 
Mare. Mihal Viteazul știau că nu luptă în zadar și că tara 
lor își va regăsi independenta. Această zl a venit chiar a- 
cum 100 de ani. Dar timpul Încercărilor nu luase sfîrșit și 
cel mal rău dintre rele l-a reprezentat ocupația nazistă.

Rezistenta populară, in care dumneavoastră ati fost unul 
dintre eroi, avea să aducă României, în sfirșit, libertatea 
și, de atunci, nu ati Încetat, cu curat și Înțelepciune ad
mirabile. să luptați. poporul dumneavoastră și 
dumneavoastră, pentru ca independenta să nu însemne 
un cuvlnt sonor și gol, ci un fapt indiscutabil, un adevăr 
definitiv, fondat pe baze solide.

Cele două țări ale noastre, domnule președinte, au ales, 
este adevărat, căi diferite. Dar ce importantă are acest lu
cru ? Noi respectăm calea dumneavoastră și dumneavoastră 
o respectați pe a noastră, și noi știm să recunoaștem 
măreția unul efort care dovedește tinerețea unui popor și 
voința sa de progres.

Așa cum a menționat președintele Felix Houphouet- 
Boigny, dumneavoastră v-ati stabilit ca tel fericirea oame
nilor și demnitatea lor. Dumneavoastră știți că nu există 
dreptate în sărăcie și ar fi o amară deziluzie să vrei să 
Împărți mizeria.

în țara dumneavoastră producția agricolă a crescut de 
4 ori. industria a cunoscut o creștere vertiginoasă și veni
tul pe locuitor s-a ridicat de la 100 la 1 000 dolari. Aceasta 
deoarece dumneavoastră ați preferat literei moarte — 
spiritul viu, imobilismului dogmei — dialectica vie. Să 
urmărești idealul, dar să înțelegi realul. Aceasta ar pu
tea fi deviza dumneavoastră ; ea este, de mult timp, și 
a noastră.

O altă trăsătură a caracterului și a acțiunii dumneavoas
tră este asemănătoare cu cele ale președintelui Felix 
Houphouet-Boigny : dragostea dumneavoastră pentru, pace, 
convingerea dumneavoastră că dialogul este Întotdeauna 
posibil și fructuos, cînd ai bună credință și bunăvoință.

Dumneavoastră ați luptat întotdeauna, adesea într-o du
reroasă singurătate, pentru desființarea simultană a 
blocurilor militare antagoniste care amenință zi de zi li
niștea lumii. Despre destindere și cooperare toată lumea 
vorbește fără să creadă prea mult în acestea. Dum
neavoastră doriți, domnule președinte, ca acestea să fie o 
realitate fericită. Iar pentru a ne convinge de acest lucru 
nu este nevoie decît să enumerăm citeva din operele 
dumneavoastră : „Pentru o politică de pace și cooperare 
internațională", „Ideea de pace în societatea contempo
rană", „Să schimbăm lumea" ; toate acestea poartă am
prenta aceleiași mari idei : să întronăm dreptatea și să 
păstrăm pacea.

în uriașa dumneavoastră activitate ați fost întotdeauna, 
în mod curajos și fidel, însoțit de o tovarășă exemplară, 
doamna Elena Ceaușescu. Sîntem fericiți să-i salutăm 
prezența alături de dumneavoastră.

După ce a înfruntat ani grei, cu curaj, pericolele rezis
tenței, domnia sa desfășoară deopotrivă, de la eliberare, 
o activitate științifică considerabilă și o activitate politică 
sf socială pentru care a fost recompensată, în mod firesc, 
cu titlul de „Erou al Muncii Socialiste" și cu ordinul 
„Victoria Socialismului".

Să-mi fie permis să-i adresez aici omagiul respectuoasei 
noastre admirații.

Domnule președinte,
Vizita Excelenței Voastre nu poate decît să întărească 

prietenia trainică care unește cele două țări ale noastre : 
nu totdeauna rațiunea nu ține seama de preferințele 
inimii. în ceea ce mă privește, sînt fericit și mîndru de 
a vă primi, în numele orașului Abidjan, la sediul primăriei, 
care este primul monument al libertății noastre. Resimțim 
onoarea excepțională pe care Excelența Voastră ne-o face 
cînd binevoiește să primească, după tradiție, cheile sim
bolice ale orașului — simbolice la noi mai mult decît 
oriunde, căci tînăra noastră capitală a fost întotdeauna 
generoasă, frățească și larg deschisă tuturor.

Cheile pe care vi le ofer, domnule președinte, repre
zintă dovada prieteniei și încrederii noastre ; n-am putea 
să o încredințăm în mîini mai sigure. Aici' sînteți la 
dumneavoastră, oaspete privilegiat, stăpîn al casei, oricît 
de mult timp v-ar plăcea să rămineți.

Sperăm că datorită unor oameni ea dumneavoastră, 
domnule președinte, și asemenea celor ca președintele 
Felix Houphouet-Boigny. va veni ziua în care prejude
cățile vor fi învinse, frica — înlăturată, ura — înmormîn- 
tată, iar lumea va deveni ca o grădină fără ziduri.

Trăiască Republica Socialistă România !
Trăiască Coasta de Fildeș !
Trăiască prietenia cara na unește pentru totdeauna 1

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare dîn pag. a II-a)

a-și cuceri independența, dreptul la o viață liberă. în- 
tr-adevăr, anul acesta, România sărbătorește 100 de ani 
de la ciștigarea independenței de stat. Dar aceasta nu a 
constituit un dar, ci rezultatul luptelor de sute de ani 
duse de poporul român împotriva asupririi și dominației 
străine. Această independență a fost ciștigată cu arma 
în mină la Plevna, la Smîrdan și a pecetluit pe veci exis
tenta unui stat liber și independent.

Este adevărat că a urmat o perioadă în care, din pă
cate, monopolurile imperialiste dețineau în mîinile lor 
economia țării, iar apoi a urmat dominația Germaniei 
hitleriste. Dar toate acestea nu au făcut decît să stimu
leze unirea tuturor forțelor națiunii intr-un singur front, 
ceea ce a dus ca, sub conducerea comuniștilor, prin- 
tr-o colaborare cu toate forțele politice, cu forțele ar
mate, inclusiv cu regele, să fie înfăptuită insurecția 
națională antifascistă, antiimperialistă armată ; deci am 
cîștigat victoria Împotriva fascismului tot luptînd cu 
arma in mină.

De asemenea, tot ceea ce am realizat ulterior în con
struirea noii orinduiri, in care poporul este pe deplin 
stăpin pe destinele sale, este rezultatul eforturilor susți
nute, al unității întregului nostru popor pentru a-și făuri 
o viață nouă și liberă. Sper că și dumneavoastră, dom
nule primar, și alți prieteni ivorieni veți veni în România 
și veți putea cunoaște nemijlocit munca, realizările, preo
cupările poporului meu — de aceea nu mă voi opri acum 
la aceasta.

Tot ceea ee facem este îndreptat spre a asigura oame
nilor, întregului nostru popor, o viață tot mai bună, mai 
fericită, liberă, de a crea o societate în care umanismul 
revoluționar să pună pe primul plan omul, necesitatea 
ca el să se simtă cu adevărat liber și stăpîn pe desti
nele sale. Fiind noi înșine partizanii respectării indepen
denței și suveranității, neamestecului în treburile interne 
ale țării noastre, respectăm, de asemenea, independenta, 
suveranitatea și neamestecul în treburile altora. Conside
răm că deosebirile de orinduire socială — deci și dintre 
România și Coasta de Fildeș — nu trebuie să fie un ob
stacol în calea unei colaborări rodnice reciproc avanta
joase, care să ducă la o largă colaborare, la pace inter
națională. Noi considerăm Că trebuie respectat întotdea
una dreptul fiecărui popor de a-și hotărî el însuși calea 
dezvoltării sale economico-sociale. Chiar în ce privește 
construcția societății socialiste noi considerăm că nu 
există un model, că fiecare partid trebuie să pornească 
de la realitățile economice, sociale, istorice — și numai 
In măsura in care asigură sprijinul întregului popor și 
edifică o societate mai dreaptă pentru poporul său, poate, 
intr-adevăr, să tacă un lucru bun.

Ne pronunțăm, desigur, pentru o politică de pace și 
acționăm. In Europa, pentru înfăptuirea cooperării, pentru 
a obține dezangajarea militară. Considerăm că realizarea 
unor relații noi, democratice în Europa corespunde nu 
numai intereselor acestui continent, dar și ale tuturor 
popoarelor lumii.

Așa cum am menționat șl în cuvîntul meu de aseară, 
sprijinim larg lupta popoarelor africane pentru eliberarea 
națională, pentru consolidarea economico-socială a inde
pendenței lor. Știm, după cum am menționat, din propria 
noastră experiență, că trebuie făcut totul pentru ca po
poarele să fie libere, să se pună capăt oricărei dominații 
și să se asigure fiecărui popor posibilitatea la o viață 
liberă și independentă

Trăim într-o epocă de mari transformări și. In cadrul 
acestora, popoarele africane au pornit hotărite la luptă. 
Și, cum spuneau niște versuri românești : „Vai de cei ce 
le vor sta în cale / Cînd popoarele africane se vor socoti 
cu ei“.

Desigur, popoarele africane — ca și poporul român și 
alte popoare — vor să colaboreze cu toate popoarele lumii 
Dar vor o colaborare nouă, democratică, nu o colaborare 
de la stăpîn la asuprit. Noi avem convingerea că această 
colaborare nouă, noua ordine economică, va triumfa îm
potriva oricui va încerca să o mai împiedice, pentru că 
drumul pe care merg popoarele este singurul drum just 
și nimeni nu poate opri popoarele să-și cucerească liber
tatea și bunăstarea.

Aș dori, și cu acest prilej, să exprim convingerea că 
vizita pe care o facem în țara dumneavoastră, la invitația 
președintelui Boigny, va constitui un moment important 
in dezvoltarea relațiilor pe principiile egalității intre po
poarele noastre, că aceasta va contribui la progresul reoi- 
proc și la cauza păcii in întreaga lume.

Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați înmînat, cu acest 
prilej, cheia orașului dumneavoastră și ati ținut să men
ționați că sperați că se află in miini sigure, care nu o vor 
folosi decit in scopuri prietenești Vă pot asigura că, in
tr-adevăr, apreciem această cheie ca un simbol al priete
niei și solidarității, și, după cum știți. în poveste se spune 
că există chei fermecate care pot să deschidă orice ușă. 
Noi dorim ca această cheie să deschidă calea prieteniei, 
inimilor poporului Ivorian, a populației orașului Abidjan 
spre prietenie și frăție.

Vă pot asigura că vom face totul ca această cheie să 
ducă la colaborare și la solidaritate că niciodată poporul 
român nu va folosi nici un fel de „cheie" pentru a se 
amesteca în treburile altor popoare ; așa cum nici noi nu 
vom permite nimănui să se amestece în treburile noastre I 
(Aplauze).

Am constatat buouria șl fericirea populației din Abidjan. 
Doresc deci, în încheiere, să vă urez dumneavoastră, 
domnule primar, să obțineți succese tot maj mari în în
deplinirea misiunii de cinste de a face viața populației tot 
mai frumoasă și mai fericită, să urez locuitorilor orașului 
și întregului popor ivorian multă fericire, multă prospe
ritate și pace !

Trăiască prietenia dintre Republica Socialistă România 
și Republica Coasta de Fildeș ! (Aplauze).

Trăiască pacea și colaborarea internațională ! (Aplauze).
Vă urez multă sănătate și fericire 1 (Aplauze).

De la primăria orașului Abidjan, 
coloana de mașini oficiale s-a în
dreptat spre întreprinderea de pre
lucrare a unuia din principalele pro
duse ale pămîntului ivorian — cacaua.

Creată în 1968, întreprinderea are 
o capacitate de prelucrare anuală de 
20 000 tone cacao și se întinde pe o 
suprafață de 5.5 hectare, fiind dotată 
cu utilaje moderne.

însoțiți de Mamadou Coulibaly, pre
ședintele Consiliului Economic și So
cial, tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu li s-a făcut și cu 
prilejul acestui nou moment al vi
zitei o primire caracteristică atmo
sferei de simpatie cu care au fost în- 
timpinați oaspeții români de la so
sirea în Republica Coasta de Fildeș. 
Bucuria pentru vizita solilor po
porului român este exprimată și de 
ointecele și dansurile, specific afri
cane, cu care au fost întîmpinați. 
Președintele Consiliului de adminis
trație, Barrou Airne, a adresat cu
vinte de bun venit și a dat explicații 
privind obiectivele actuale și de per
spectivă ale întreprinderii.

Au fost vizitate apoi secțiile, iar la 
sfirșit oaspeților români li g-a pre
zentat o expoziție sintetică în care 
este reflectat întregul proces de va
lorificare a fructelor arborelui de 
cacao.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au semnat 
apoi în cartea de onoare a între
prinderii :

„Ne-a făcut o deosebită plăcere să 
ne intilnim cu colective de muncitori 
ai întreprinderii de prelucrare a 
cacauei. Le adresăm tuturor un căl
duros salut prietenesc și cele mai 
bune urări de succes in activitatea 
pe care o desfășoară, multă sănătate 
și fericire, lor și familiilor lor".

Cel de-al treilea moment impor
tant al programului inalților oaspeți 
români din dimineața zilei de 28 fe
bruarie l-a constituit vizita la între
prinderea de uleiuri de palmier 
„Blohorn". Directorul general al uni
tății, înconjurat de un mare grup de 
dansatori și interpreți de cînțece 
africane, a adresat oaspeților un 
călduros salut, în numele tuturor 
lucrătorilor gi specialiștilor Între
prinderii.

Grupul industrial „Blohorn", care 
funcționează de 35 de ani, este o so
cietate pe acțiuni, fiind specializat 
pe rafinarea uleiurilor, chimia grăsi
milor și fabricarea săpunurilor.

Răspunzînd interesului pe cara 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 11 ma
nifestă față de dezvoltarea acestor 
ramuri in Republica Coasta de Fil-

La întreprinderea de uleiuri de palmier „Blohorn

deș, specialiștii arată că producția 
chimică, beneficiind de importante 
resurse de mangan. petrol și mine
reuri, Își aduce o mare contribuție la 
formarea venitului național. în acest 
sens, se arată că grupul Industrial 
„Blohorn", în cadrul căruia lucrează 
peste 2 000 de muncitori, furnizează 
anual cîteva zeci de mii de tone de 
produse.

Vizita începe la secția de fabri
care a ambalajelor ușoare, din ma
terial plastic, pe care Întreprinderea 
și le produce singură. Tovarășa 
Elena Ceaușescu se interesează de 
polimerii utilizați, de procedeele 
și capacitatea de fabricare a acestor 
ambalaje. Linia produce peste 1000 
de „sticle? ușoar.e, de plastic, .ne zi. ...

Sint parcurse, de asemenea, liniile 
de îmbuteliere a uleiurilor, de produ

cere a margarinei și fabricare a să
punurilor.

Pe parcursul'vizitei, inalții oaspeți 
se întrețin cu specialiștii ivorieni. 
abordînd unele probleme de mare 
actualitate pe care chimia organică 
de sinteză le ridică astăzi pe plan 
mondial. La rindul lor, specialiștii 
ivorieni. care cunosc în bună măr 
sură școala românească de chimie, 
se interesează de rezultatele și de 
perspectivele industriei noastre chi
mice, exprimîndu-și dorința de a s« 
realiza contacte strînse, in acest do
meniu, între România și Coasta de 
Fildeș.

înainte de a-șl lua rămas bun de 
la muncitorii, specialiștii șl condu
cătorii grupujui, Industrial „Blohorn", 
tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu își con

semnează Impresiile in cartea de 
onoare a Întreprinderii: „Am vizitat 
cu mult interes grupul industrial 
„Blohorn" — unitate de bază a in
dustriei chimice ivoriene. Felicităm 
colectivul întreprinderii pentru rea
lizările obținute și ii urăm noi și 
mari succese in activitatea viitoare, 
in eforturile sale pentru dezvoltarea 
unei industrii naționale puternice — 
baza Independenței și progresului 
Întregii țări".

în uralele șl aplauzele muncitori
lor, coloana oficială se desprinde de 
țărmul Atlanticului, lndreptîndu-se 
spre oraș. Din nou, pe traseul stră
bătut plnă la Palatul prezidențial, 
solii poporului român sint martorii 
acelorași sentimente de sinceră și 
trainică prietenie pe care locuitorii 
Abldjanulul le nutresc față de po
porul român.

La poarta maritimă a țării
în după-amlaza zilei de 28 februa

rie, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au făcut o 
vizită în portul Abidjan. însoțiți de 
Lamine Fadika, ministrul marinei, și 
Desire Boni, ministrul transporturilor 
si lucrărilor publice, înalții oaspeți 
români au primit, la intrarea in port.

salutul marinei militare ivoriene. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a trecut 
în revistă garda de onoare aliniată 
pe chei.

Apoi, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
invitați să urce la bordul unei nave, 
pentru a face o plimbare de agre

ment in laguna Ebrie, pe malurile 
căreia se află cea mai mare parte a 
construcțiilor portuare din Abidjan. 
Escortată de șase vedete și două re
morchere, nava a parcurs un traseu 
care a oferit o excelentă posibilitate 
de a cunoaște și admira frumusețe» 
cu totul particulară a peisajului na

In timpul vizitei la primdria capitalei ivoriene, inalții oaspeți sint salutați cu câldură de populație

tural, în care arhltecțîl au înscris eu 
multă măiestrie siluetele unor con
strucții moderne, mîndria tinerei ca
pitale Ivoriene.

Deodată, ca la un semn, au pornit 
să sune sirenele a zeci de vase, in 
cea mai mare parte sub pavoaze 
străine, venite din țări de pe toate 
continentele. La rugămintea coman
dantului portului-gazdă. ele au dat 
salutul președintelui României.

Laurent Odah, directorul gene
ral al portului Abidjan, a prezentat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu planul 
portului, cu o capacitate anuală de 
Import-export de 7 milioane tone. 
Prin această poartă maritimă se im
portă peste 60 000 tone clincher nece
sar industriei ivoriene și se exportă 
peste 200 000 tone pește, aproape 
300 000 tone cacao, ca și multe alte 
produse.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au formu
lat aprecieri privind organizarea ac
tivității portuare din Abidjan — 
poartă importantă a Republicii Coasta 
de Fildeș, care își va aduce in anii 
care urmează o contribuție tot mai 
mare la Intensificarea schimburilor 
comerciale dintre România si Coasta 
de Fildeș.

La Încheierea vizitei, garda de 
onoare a dat din nou salutul 
președintelui României. Totodată, 
numeroși locuitori au făcut o vie ma
nifestație pentru prietenia romăno- 
lvoriană, pentru Întărirea colaborării 
multilaterale dintre cele două țări șl 
popoare.

Intîlniri
în cursul zilei de luni, tovarășul 

Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., s-a întâlnit, la 
Abidjan, cu Philippe Yace, secretar 
general al Partidului Democratic din 
Coasta de Fildeș.

Cu acest prilej a fost efectuat un 
schimb de păreri în legătură cu preo
cupările actuale ale celor două parti
de. Totodată, au fost discutate unele 
probleme ale situației internaționale, 
precum și probleme privind dezvolta
rea relațiilor de prietenie dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Democratic din Coasta de Fildeș, in 
spiritul înțelegerilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Felix Houphouet-Boigny.

★

Tovarășul Nicu Ceaușescu. membru 
al Biroului, secretar al C.C. al U.T.C., 
a avut convorbiri cu Etienne Ahlr, 
ministrul tineretului, educației popu
lare și sporturilor din Coasta de 
Fildeș.

Cu acest prilej s-a procedat la • 
Informare reciprocă asupra preocupă
rilor actuale ale organizațiilor de ti
neret și studențești din cele două 
țări, exprimîndu-se dorința comună 
de a stabili și dezvolta legături de co
laborare, în spiritul bunelor relații 
româno-ivoriene.
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ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN GHANA

Ceremonia semnârii documentelor oficiale româno-ghaneze

încheierea convorbirilor oficiale

COMUNICAT COMUN

Bîmbătă s-au încheiat la Accra con
vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și I. K. 
Acheampong, șeful statului, pre
ședinte al Consiliului Militar Suprem 
al Republicii Ghana.

La convorbiri au participat, din 
partea română, tovarășii : Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Nicolae Doicaru, prim-ad
junct de ministru, Constantin Mitea, 
redactor-șef al ziarului „Scînteia", 
Ion Cumpănașu, director general al 
Agenției române de presă — „Ager- 
pres“, Nicolae Ștefan, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Octavian Cărare, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România în Republica 
Ghana, și Marcel Dinu, director în 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea ghaneză, la discuții au 
luat parte t comandor C. K. Dzang,

T -------s-r—r- m» 'i'j-'ff ------------- '"■l" 'jf J tș

SOLEMNITATEA ÎNMÎNARII UNOR
ÎNALTE DISTINCȚII

în seara zilei de sîmbătă, după în
cheierea banchetului oficial (despre 
care relatăm în pagina a Vl-a a 
ziarului), a avut loc solemnita
tea conferirii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu a celor mai inalte dis
tincții de stat ghaneze.

S-a dat citire decretului șefului 
statului Ghana. în care, după ce se 
subliniază meritele excepționale ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, se 
relevă : „Ca semn al recunoașterii 
acestor remarcabile merite, al devo
tamentului Excelenței Sale față de 
cauza libertății, îndeosebi a țărilor 
nealiniate, precum și pentru pro
movarea unei cooperări fructuoase 
intre cele două țări ale noastre, gu
vernul Consiliului militar Suprem 
și poporul Republicii Ghana au mîn- 
dria și onoarea să confere Excelenței 
Sale președintelui Nicolae Ceaușescu

în timpul intilniril cu reprezentanții presei

Ceremonia semnării documentelor oficiale
(Urmare din pag. I)
lor și comunicațiilor, E. Owusu-For
dwouh, ministrul educației și cultu
rii, colonel B. K. Ahlijah, ministrul 
industriei, locotenent colonel A. Ibra
him, ministrul terenurilor și resurse
lor minerale, F. W. Beecham, secre
tar al Consiliului Militar Suprem, 
dr. Amon Nikoi, guvernator al Băncii 
Ghanei. J. A. Asmah. ambasadorul 
Ghanei în Republica Socialistă 
România, Mary Chinery-Hesse, asis
tent al ministrului planificării eco

membru al Consiliului Militar Su
prem, colonel R. J. A. Felii, minis
trul afacerilor externe, colonel K. A. 
Quarshie, ministrul comerțului și tu
rismului, locotenent-colonel T. T. Ku
tin, ministrul transporturilor și co
municațiilor, E. Owusu-Fordwouh, 
ministrul educației și culturii, colo
nel B. K. Ahlijah, ministrul indus
triei, locotenent-colonel A. Ibra
him, ministrul terenurilor și resurse
lor minerale, F. W. Beecham, secre
tar al Consiliului Militar Suprem, dr. 
Am on Nikoi, guvernator al Băncii 
Ghanei, R. M. Akwei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, J. A. 
Asmah, ambasadorul Ghanei în Re
publica Socialistă România, Mary 
Chinery-Hesse, asistent al ministru
lui planificării economice. G. O. 
Lamptey. subsecretar la, Ministerul 
Afacerilor Externe.

în cadrul convorbirilor s-a subli
niat rolul deosebit al vizitei pe care 
o face în Ghana tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele României, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, pentru Impulsionarea re

Înalta distincție de Cavaler al Ordi
nului „Steaua Ghanei".

S-a citit apoi decretul șefului sta
tului Ghana prin care „se conferă 
tovarășei Elena Ceaușescu inalta 
distincție de «ofițer al ordinului 
Steaua Ghanei» în semn de recu
noaștere a numeroaselor sale reali
zări pe tărim științific și tehnic, de 
care a beneficiat nu numai poporul 
român, ci și omenirea".

Mulțumind în numele său și al 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
înaltele distincții, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
vede în acestea o expresie a relații
lor de prietenie dintre popoarele 
român și ghanez și a dorinței de a 
întări solidaritatea și colaborarea lor.

După cuvîntul său. președintele 
Nicolae Ceaușescu a conferit ge
neralului Ignatius Kutu Acheam
pong. șeful statului Ghana, pre

nomice, G. O. Lamptey, subsecretar 
la Ministerul Afacerilor Externe.

După semnarea Comunicatului Co
mun cei doi șefi de stat și-au strins 
miinile cu căldură, s-au îmbrățișat, 
s-au felicitat reciproc, în aplauzele 
asistenței.

★
în cursul aceleiași zile au fost 

semnate protocolul privind dezvol
tarea cooperării economice și schim
burilor comerciale dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Ghana, precum și protocolul privind 

lațiilor de colaborare și cooperare pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific și cultural. S-a convenit ca in 
încheierea vizitei să se adopte im
portante documente — Declarația 
Solemnă Comună a Republicii Socia
liste România și Republicii Ghana și 
Comunicatul comun. De asemenea, 
s-a convenit încheierea de proto
coale privind relațiile de cooperare 
româno-ghaneze în domeniul econo
mic șl . al schimburilor comerciali, 
acorduri privind navigația maritimă 
și cooperarea în domeniul pescuitului 
oceanic.

Cei doi șefi de stat au exprimat 
dorința României și Ghanei de a ac
ționa în continuare în comun pe 
arena internațională în lupta împo
triva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru lichi
darea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
pentru pace și securitate internațio
nală.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie, cordialitate, 
largă înțelegere și respect mutual.

ședintele Consiliului Militar Su
prem, Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I.

Șeful statului român a conferit, 
de asemenea, doamnei Faustina 
Acheampong Ordinul „23 August" 
clasa I.

Generalul I. K. Acheampong a 
mulțumit. în numele său și al soției, 
pentru înaltele distincții, arâtind 
că acestea se adresează nu numai 
persoanelor lor, ci și poporului 
ghanez.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
șeful statului ghanez, generalul 
I. K. Acheampong, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Faustina 
Acheampong își string mîinile cu 
căldură, se felicită — momente solem
ne care confirmă sentimentele profun
de de prietenie, stimă și respect mu
tual ce animă popoarele român și 
ghanez. aspirațiile - lor nobile de 
pace și largă cooperare.

schimbul de mărfuri pentru anul 
1977 intre Republica Socialistă 
România și Republica Ghana.

Din partea română cele două 
protocoale au fost semnate de 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, iar din partea ghaneză 
de comandor C. K. Dzang, membru 
al Consiliului militar suprem, mi
nistru ad-interim pentru planificare 
economică, și, respectiv, de colonel 
K. A. Quarshie, ministrul comer
țului și turismului.

1. — Președintele Republica So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au efectuat o vi
zită oficială de prietenie in Repu
blica Ghana, la invitația șefului sta
tului și președinte al Consiliului Mi
litar Suprem, general Ignatius Kutu 
Acheampong. intre 25—27 februarie 
1977.

2. — în timpul șederii în Republi
președintele Republicii 

România. Nicolae
și tovarășa Elena

ca Ghana. 
Socialiste 
Ceaușescu,
Ceaușescu au vizitat obiective de in
teres economic, social și cultural la 
Acera și Aburi. Președintele Româ
niei a depus o coroană de flori la 
Monumentul soldatului necunoscut 
din.

3. — Președintele Republicii So
cialiste România și șeful statului 
ghanez au avut convorbiri oficiale, 
desfășurate intr-o atmosferă de prie
tenie. cordialitate, largă înțelegere și 
respect mutual.

La convorbiri au participat, din 
partea română, tovarășii : Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului, Stefan Andrei, membru Su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.K., 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe, Nicolae Doicaru, prim- 
adjunct de ministru. Constantin Mi
tea. redactor-șef al ziarului „Scîn- 
teia", Ion Cumpănașu, director ge
neral al Agenției române de presă 
„Agerpres", Nicolae Ștefan, prim- 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. Octavian Cărare, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România in 
Republica Ghana, și Marcel Dinu, di
rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Din partea ghaneză, la discuții au 
luat parte : comandor C. K. Dzang, 
membru al Consiliului Militar Su
prem, colonel R. J. A. Felii, minis
trul afacerilor externe, colonel K. A. 
Quarshie, ministrul comerțului și tu
rismului, locotenent-colonel T. T. Ku
tin, ministrul transporturilor și co
municațiilor, E. Owusu-Fordwouh, 
ministrul educației și culturii, colo
nel B. K. Ahlijah, ministrul indus
triei, locotenent-colonel A. Ibrahim, 
ministrul terenurilor și resurselor 
minerale. F. W. Beecham, secretar 
al Consiliului Militar Suprem, dr. 
Aman Nikoi, guvernator al Băncii 
Ghanei, R. M. Akwei, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. J. A. As
mah. ambasadorul Ghanei în Repu
blica. Socialistă România. Mary Chi
nery-Hesse. asistent al ministrului 
planificării economice. G. O. Lamp
tey, subsecretar la Ministerul Aface
rilor Externe.

4. — în cadrul convorbirilor ofi
ciale, cei doi șefi de stat s-au infor
mat reciproc asupra activității și 
preocupărilor actuale ale celor două 
țări și au procedat la un larg schimb 
de vederi asupra principalelor ■ pro
bleme internaționale, precum și a- 
supra stadiului actual șLperĂpecțive- 
lor relațiilor bilaterale. în acesț con
text, a fost exprimată dorința de a 
intări si dezvolta in continuare co
laborarea prietenească dintre cele 
două țări în domeniile politic, eco
nomic. cultural, precum și în alte 
sectoare.

5. — Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a luat cunoștință cu deo
sebit interes de politica și eforturile 
Consiliului Militar Suprem orientate 
spre asigurarea dezvoltării libere și 
independente a tării pe calea pro
gresului economic și social, de reali
zările obținute în direcția consolidă
rii unității Ghanei și a adresat since
re urări de noi succese in îndeplini
rea importantelor programe de dez
voltare și modernizare in viitor a a- 
griculturii. industriei, tnvățămîntului 
și ocrotirii sănătății. Șeful statului 
român a apreciat politica externă de 
pace, cooperare, bună vecinătate și 
înțelegere pe plan internațional pro
movată de Ghana,1 contribuția sa la 
dezvoltarea și întărirea solidarității 
și cooperării între toate țările in curs 
de dezvoltare, între statele nealinia
te.

6. — Șeful statului ghanez și pre
ședinte al Consiliului Militar Suprem, 
generalul Ignatius Kutu Acheam
pong, și-a exprimat admirația sa 
față de însemnatele realizări obținu
te de Republica Socialistă România, 
de poporul român, sub conducerea 
înțeleaptă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. în opera de construire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, in procesul rapid de indus
trializare a țării, de dezvoltare a a- 
griculturii. de ridicare pe noi trepte 
a nivelului cultural al întregului po
por. Președintele Consiliului Militar 
Suprem a adresat sincere urări de 
tot mai mari succese pe calea pro
gresului economic, social și cultural

Întîlnire cu reprezentanții
După semnarea documentelor oficiale româno-ghaneze, la Accra a 

avut loc o conferință de presă, în cadrul căreia președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și șeful statului ghanez, 
Ignatius Kutu Acheampong, au răspuns întrebărilor puse de ziariștii 
ghanezi și români.

ALEX BARNING : (Agenția 
de presă ghaneză). Ieri ați re
afirmat. domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu. încrederea 
dumneavoastră in victoria lup
tei de eliberare din sudul Afri
cii. Vreau să știu ce anume 
sprijin și in ce formă acordați 
acestei lupte prin intermediul 
Organizației Unității Africane.

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU : Așa cum am 
menționat in toastul meu de ieri și 
cum am arătat și in alte împrejurări, 
România a acordat și acordă un 
larg sprijin mișcărilor de eliberare 
națională, menținind direct contacte 
cu acestea și acordindu-le sprijin 
material, politic și diplomatic in ac
tivitatea lor.

C. S. BUABENG : (Daily 
Graphic) Se discută de mai 
multă vreme despre o nouă or
dine economică internațională. 
Știm că noi, țările in curs de 
dezvoltare, ne-am aflat și ne 
aflăm incă la cheremul țărilor 
industrializate. Ce perspectivă și 
ce posibilități a deschis vizito 
dumneavoastră pentru o cola
borare mai largă intre țări pri
etene cum sînt România și 
Ghana și, in mod concret, ce 
asistență poate acorda România 

al României, pentru prosperr.alea 
continuă și fericirea poporului ro
mân. Șeful statului ghanez a dat o 
înaltă apreciere politicii externe 
principiale și active a României so
cialiste și, în mod special, contribu
ției personale remarcabile pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu o 
aduce eforturilor depuse în vederea 
făuririi unei noi ordini economice șl 
politice internaționale, consacrării și 
punerii în aplicare, în relațiile in
ternaționale, a unor noi principii, ba
zate pe respectarea neabătută a in
dependentei. suveranității naționale 
și a deplinei egalități in drepturi a 
tuturor statelor.

7. — Cei doi șefi de stat au con
statat cu profundă satisfacție' că re
lațiile dintre cele două țâri și po
poare au cunoscut o dezvoltare con
tinuă, în special in ultimii ani. pe 
baza sentimentelor de prietenie, de 
solidaritate și a unei cooperări ac
tive. în acest, context, au fost remar
cate intensificarea schimburilor de 
vizite și a contactelor între cele două 
țări, colaborarea strânsă între orga
nele de stat din România și Ghana, 
precum și convenirea realizării unor 
importante acțiuni de cooperare în 
domeniile economic, tehnic și știin
țific. Partea română a luat cunoș
tință cu satisfacție de hotărirea gu
vernului ghanez de a redeschide am
basada sa de la București.

8. — Examinînd evoluția și per
spectivele colaborării economice bi
laterale. cei doi șefi de stat au fost 
de acord că economiile României și 
Ghanei oferă largi posibilități pen
tru stabilirea unei cooperări trainice, 
de lungă durată, pentru realizarea 
în comun, în Ghana, a unor obiec
tive importante în domeniile minier, 
petrolier, fabricării de autovehicule 
și tractoare, prelucrării lemnului, sis
tematizării urbane, agriculturii și în 
alte domenii de interes reciproc.

9. — în acest scop, au fost date in
dicații corespunzătoare organelor gu
vernamentale ale celor două țări în 
vederea finalizării cit mai curind 
pasibil a negocierilor și încheierii de 
înțelegeri și contracte care să per
mită începerea efectivă a activități
lor de cooperare convenite.

10. — Cei doi șefi de stat, expri- 
mind satisfacția față de creșterea 
substanțială în ultimii ani a comer
țului bilateral, au stabilit să fie a- 
doptate în continuare măsuri pen
tru a se asigura o mai mare stabili
tate și continuitate schimburilor de 
mărfuri, pe baza unor contracte pe 
termen lung, inclusiv pe linia orga
nizațiilor comerciale de stat.

11. — Președintele României și șe
ful statului ghanez au apreciat evo
luția pozitivă a relațiilor dintre cele 
două țări in domeniul cultural și 
științific și au stabilit să se acorde 
în continuare o atenție deosebită 
lărgirii colaborării bilaterale în do
meniul pregătirii de cadre, al dez
voltării învățămîntului tehnic și cer
cetării științifice. Ei au hotărît, de 
asemenea, să încurajeze contactele 
și schimburile de vizite intre repre
zentanții organizațiilor de masă și 
obștești din cele două țări.

12. — Cei doi șefi de stat au con
statat cu satisfacție conlucrarea fruc
tuoasă care s-a statornicit între re
prezentanții români și ghanezi în 
cadrul Organizației Națiunilor Unite, 
al organismelor sale, in alte foruri 
internaționale, inclusiv în „Grupul 
celor 77“ și în mișcarea statelor ne
aliniate. In acest context, cei doi 
șefi de stat au hotărît ca între țările 
lor să se efectueze consultări perio
dice asupra problemelor majore care 
constituie obiectul dezbaterilor din 
aceste foruri internaționale.

13. — Declarând voință lor comună 
de a aprofunda și lărgi relațiile din
tre țările lor și din dorința de a mar
ca în mod deosebit importanța pri
mei vizite în Ghana a președintelui 
României, cei doi șefi de stat au 
semnat Declarația solemnă comună 
a Republicii Socialiste România și a 
Republicii Ghana, in care sînt în
scrise principiile pe care cele două 
țări înțeleg să le așeze la baza ra
porturilor bilaterale, cît și a relații
lor lor cu celelalte state.

14. — Cu ocazia vizitei, au fost 
semnate un protocol comercial, pre
cum și un protocol cu privire la dez
voltarea cooperării economice din
tre cele două state. De asemenea, au 
fost parafate un acord privind navi
gația maritimă și un acord de coope
rare în domeniul pescuitului ocea
nic. în spiritul raporturilor de coo
perare. solidaritate și prietenie sta
tornicite între cele două țări, cu o- 
cazia vizitei a fost reglementată de
finitiv problema rambursării credi
tului acordat Ghanei de către Româ
nia.

15. — Trecînd în revistă principa
lele probleme ale vieții internaționa
le actuale, cei doi șefi de stat au 
relevat profundele schimbări cu ca

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

General IGNATIUS KUTU ACHEAMPONG
Șeful statului și președinte

al Consiliului Militar Suprem al Republicii Ghana

Ghanei in domeniul petrolier, 
domeniu in care s-a simțit o 
mare lipsă in ultima vreme.

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU : După cum se 
știe, vechea ordine economică inter
națională — de altfel și politică — 
era bazată pe inegalitate și pe asu
prirea unor popoare de către cercuri 
imperialiste și colonialiste. De aceea 
este necesar să se acționeze cu toa
tă hotărirea pentru a pune Capăt 
acestei vechi ordini și a realiza o 
nouă ordine economică, bazată pe 
egalitate și echitate, care să permi
tă accesul la tehnologiile moderne, 
să asigure un echilibru intre prețu
rile materiilor prime și cele ale pro
duselor industrializate, ca, in ansam
blu. să asigurăm progresul mai ra
pid al țârilor in curs de dezvoltare. 
România se pronunță, totodată, pen
tru contacte mai strânse și pentru o 
conlucrare largă între înseși țările 
in curs de dezvoltare.

Fiind o țară în curs de dezvoltare, 
România întreține relații de coope
rare foarte largi cu multe țări în 
curs de dezvoltare, printre care cele 
din Africa ocupă un loc foarte im
portant. In acest sens, dorim ca și 
relațiile dintre România și Ghana 
să contribuie la progresul mai rapid 
al ambelor țări. In cursul convorbi

racter revoluționar in lumea con
temporană. care acționează în direc
ția realizării unor înnoiri și trans
formări radicale pe plan social, eco
nomic și politic, creșterea avîntului 
luptei forțelor revoluționare, progre
siste. antiimperialiste de pretutin
deni pentru afirmarea voinței po
poarelor de a trăi in pace. înțelege
re și cooperare internațională.

16. — Cele două părți au subliniat 
că. în cadrul acestor dezvoltări care 
au Ioc în lume în actuala etapă, se 
afirmă cu putere rolul tot mai im
portant al țărilor socialiste, al tine
relor state independente, al țărilor 
nealiniate, al statelor în curs de dez
voltare. care acționează cu hotărâre 
pentru propășirea lor economico-so- 
cială independentă, pentru asigura
rea dreptului fiecărui popor de a fi 
stăpîn pe destinele sale, de a-și or
ganiza viata potrivit voinței proprii, 
fără nici un amestec străin. în acest 
context, cei doi președinți au sub
liniat în mod deosebit influența po
zitivă pe care țările nealiniate o 
exercită în viața internațională.

17. — Șefii celor două state și-au 
exprimat convingerea că existenta, 
perpetuarea și adincirea subdezvol
tării pe planeta noastră, a marilor 
decalaje între nivelurile de dezvol
tare economică a statelor și. în strân
să legătură cu aceasta, fenomenele 
de criză și instabilitate economică 
care s-au intensificat in ultimii ani 
afectează nemijlocit însăși soarta 
destinderii și păcii, frânează progre
sul întregii umanități. Cei doi șefi 
de stat s-au pronunțat pentru lichi
darea vechilor relații de dominație 
și asuprire, pentru înlocuirea politi
cii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste cu relații noi, întemeiate 
pe principii de egalitate și echitate, 
care să aibă ca rezultat lichidarea 
decalajelor dintre state și să asigure 
dezvoltarea armonioasă a tuturor 
popoarelor. Ei au subliniat că sin
gurul mijloc pentru realizarea a- 
cestui obiectiv este instaurarea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale, bazată pe justiție și e- 
chitate.

18. — Cei cțț»i șefi de stat au sub
liniat necesitatea intensificării efor
turilor țărilor în curs de dezvoltare 
îndreptate spre realizarea de măsuri 
concrete vizind instaurarea unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale. avînd în vedere că aceste 
țări sînt cele mai interesate în in
stituirea unei asemenea noi ordinL 
în acest cadru, cele două părți au 
apreciat utilitatea convocării unei 
conferințe la nivel înalt a țărilor în 
curs de dezvoltare, chemată să dez
bată principiile care trebuie puse la 
baza noii ordini economice și să e- 
laboreze căile și mijloacele pentru 
realizarea acesteia. O asemenea în
tâlnire — care ar urma să fie te
meinic pregătită — trebuie să con
ducă la întărirea solidarității și la 
consolidarea unității de acțiune și a 
cooperării dintre toate țările in curs 
de dezvoltare, la exercitarea plenară 
a rolului lor în relațiile internațio
nale.

19. — Șefii' celor două state au sub
liniat faptul că este în interesul ță
rilor nealiniate, al țărilor membre 
ale „Grupului celor 77", al tuturor ță
rilor in curs de dezvoltare, indife
rent de sistemul lor social șî econo
mic, de a acționa mai unite ca pri
cind pentru apărarea aspirațiilor fun
damentale ale popoarelor lor de a 
trăi o viată demnă. într-o lume mai 
dreaptă și mai bună.

20. — Cei doi șefi de stat au re
marcat cu satisfacție rolul și contri
buția statelor africane în promova
rea unei largi cooperări internațio
nale. in lupta pentru edificarea păcii 
și justiției in lume. în lupta împotri
va politicii imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste de dominație și a- 
suprire. pentru dreptul fiecărui po
por la o viață liberă și independentă 
în cadrul comunității internaționale.

21. — Cei doi șefi de stat au scos 
In evidență că România și Ghana, 
care au dus ele însele o luptă înde
lungată pentru apărarea ființei na
ționale. își declară deplina lor soli
daritate cu lupta pentru libertate a 
tuturor popoarelor. Ei au condam
nat în modul cel mai hotărît colo
nialismul. în special din Africa aus
trală, politica de apartheid, discri
minare rasială și asuprire din A- 
frica de Sud. Rhodesia și Namibia, 
subliniind că persistența rasismului 
constituie o amenințare serioasă la 
adresa păcii și securității internațio
nale. în acest cadru, cei doi șefi de 
stat au reafirmat sprijinul politic, 
diplomatic, moral și material pe care 
România și Ghana îl acordă luptei 
popoarelor din sudul Africii pentru 
dreptul lor sacru de a fi stăpine pe 
destinele lor și s-au pronunțat pen
tru adoptarea unor măsuri ferme 
de către comunitatea internațională.

rilor care au avut loc s-au încheiat 
o serie de înțelegeri cu privire la 
cooperarea în domeniile petrolier, 
minier, agricol și in alte sectoare de 
activitate, care prevăd atît organiza
rea in viitor a unor prospecțiuni 
geologice de către specialiști români, 
crearea unor societăți mixte în acest 
sector și in alte domenii, cit și pre
gătirea cadrelor necesare pentru a- 
ceste ramuri, prin trimiterea la stu
dii în țara noastră a unor tineri 
ghanezi, precum și prin alte modali
tăți de formare a cadrelor de spe
cialitate.

EUGEN FLORESCU : (ziarul 
„Scinteia"). Excelență, ne-ar face 
o deosebită plăcere să ne spu
neți cum apreciați rezultatele 
acestei vizite, ale discuțiilor 
purtate cu președintele Nicolae 
Ceaușescu. Cum vedeți că se 
vor reflecta aceste rezultate in 
evoluția viitoare a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
România și Ghana pe diferite 
planuri ?

Șeful statului Ghana, IGNATIUS 
KUTU ACHEAMPONG : Putem con
stata că vizita a fost atît utilă, cit și 
fructuoasă. Am discutat multe pro
bleme și am căzut de acord — și 
în domeniul prospecțiunilor geologi
ce și al forajului petrolier, și în ce 
privește schimbul de specialiști in 
diferite domenii.

De asemenea, discuțiile noastre au 
confirmat credința mea în politica 
pe care am adoptat-o, deoarece dis
cuțiile au relevat coincidenta puncte- 

de natură să pună capăt situației 
actuale din această parte a lumii.

22. — Examinarea problemelor eu
ropene a oferit președintelui Nicolae 
Ceaușescu ocazia de a prezenta șe
fului statului ghanez. generalul Ig
natius Kutu Acheampong, situația 
actuală în Europa, după Conferința 
pentru securitate și cooperare, evo
luția procesului instaurării unui cli
mat de pace și securitate pe conti
nent, necesitatea asigurării dezvoltă
rii libere a fiecărei națiuni, în con
formitate cu aspirațiile și interesele 
sale. Cei doi șefi de stat s-au 
referit, de asemenea, la impor
tanta reuniunii de la Belgrad din 
acest an, chemată să evalueze 
progresele realizate în îndeplini
rea prevederilor Actului final sem
nat la Helsinki și să elaboreze 
propuneri de măsuri pentru accele
rarea procesului edificării securității 
și dezvoltării cooperării în Europa. 
Șefii celor două state au fost de 
acord că realizarea unui sistem trai
nic de securitate și cooperare în Eu
ropa constituie un factor indispen
sabil pentru pacea și înțelegerea in
ternațională. avînd repercusiuni po
zitive directe asupra păcii și securi
tății in întreaga lume.

23. — Președintele Nicolae 
Ceaușescu șl șeful statului ghanez, 
generalul Ignatius Kutu Acheam
pong. s-au pronunțat pentru intensi
ficarea negocierilor care să conducă 
la instaurarea unei păci juste și du
rabile în regiunea Orientului Mijlo
ciu. bazată pe rezoluțiile pertinente 
ale Organizației Națiunilor Unite și 
care trebuie să asigure retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, 
restabilirea drepturilor naționale le
gitime ale poporului palestinean, in
clusiv a dreptului său inalienabil de 
a-și constitui un stat propriu, inde
pendent, precum și garantarea exis
tentei și securității tuturor statelor 
din regiune.

24. — Cei doi șefi de stat au fost 
de acord că trebuie depuse, în con
tinuare, eforturi susținute pentru 
întărirea rolului Organizației Na
țiunilor Unite în promovarea cauzei 
păcii, cooperării și înțelegerii inter
naționale, pentru democratizarea or
ganizației, considerând că acest for 
mondial trebuie să devină un instru
ment mai eficient de rezolvare a pro
blemelor majore cu care este con
fruntată azi omenirea.

25. — Cei doi șefi de stat au sub
liniat necesitatea imperioasă a în
făptuirii dezarmării generale, și in 
primul rind a dezarmării nucleare, 
apreciind că se impune luarea de 
măsuri concrete și hotărâte care să 
conducă la oprirea cursei înarmări
lor, interzicerea armelor nucleare și 
distrugerea armamentului atomic, 
retragerea trupelor străine de pe te
ritoriile altor state, desființarea 
blocurilor militare, crearea de zone 
denuclearizate. Realizarea acestor 
măsuri ar avea efecte binefăcătoare 
asupra întregii comunități interna
ționale și ar permite dirijarea unei 
părți însemnate din fondurile ce se 
cheltuiesc în prezent pentru cursa 
înarmărilor către construcția pașni
că, ridicarea nivelului de viață al 
popoarelor, combaterea fenomenului 
subdezvoltării economice și soluțio
narea altor probleme de care de
pinde mersul Înainte al civilizației 
umane.

26. — Președintele Nicolae 
Ceaușescu șl șeful statului ghanez. 
generalul Ignatius Kutu Acheam
pong. au apreciat că vizita in Re
publica Ghana a președintelui Re
publicii Socialiste România va con
tribui la întărirea relațiilor de prie
tenie dintre popoarele român și gha
nez, la dezvoltarea mai puternică a 
raporturilor de cooperare in toate 
domeniile de interes comun dintre 
cele două țări.

27. — Președintele Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au a- 
dresat mulțumiri cordiale șefului 
statului și președinte al Consiliului 
Militar Suprem al Republicii Ghana, 
generalul Ignatius Kutu Acheam
pong, și doamnei Faustina Acheam
pong. poporului ghanez prieten pen
tru primirea călduroasă și ospitali
tatea deosebită ce le-au fost rezerva
te în Republica Ghana, ca semn al 
stimei șl prieteniei ce leagă cele 
două țări și popoare.

28. — Președintele Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu. 
și tovarășa Elena Ceaușescu au a- 
dresat șefului statului și președinte 
al Consiliului Militar Suprem al Re
publicii Ghana, generalul Ignatius 
Kutu Acheampong. și doamnei Faus
tina Acheampong. invitația de a e- 
fectua o vizită oficială în Republica 
^Socialistă România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, urmînd ca data 
vizitei să fie stabilită ulterior, pe 
cale diplomatică.

Accra, 27 februarie 1977

presei
lor noastre de vedere în multe pro
bleme de interes mondial.

S. QUAY ADIBI : (Agenția de 
presă ghaneză). Ați petrecut ul- 

-, timele trei zile in Republica 
Ghana și am vrea să cunoaș
tem impresiile dumneavoastră 
generale despre tara noastră.

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU : Așa cum am 
menționat și in cuvîntul meu de ieri, 
am fost primiți cu ospitalitate ince- 
pind cu sosirea la Accra, atît de șe
ful statului, de oficialități, cit și de 
populația din capitala Ghanei — 
pentru care doresc să exprim încă 
o dată cele mai calde mulțumiri.

în tot timpul șederii noastre am 
putut constata cu multă satisfacție 
eforturile pe care poporul ghanez le 
face pentru dezvoltarea sa economi- 
co-socială, pentru întărirea indepen
dentei și suveranității sale. Avem 
deci impresii deosebit de plăcute și 
sîntem convinși că vizita va marca 
un moment nou în colaborarea din
tre popoarele noastre.

înainte de a părăsi frumoasa dum
neavoastră țară aș dori să urez po
porului prieten ghanez succese tot 
mai mari în întreaga sa activitate, 
multă prosperitate și bunăstare.

Doresc să repet, în încheiere, do
rința noastră ca, în cel mai scurt 
timp, șeful statului și președintele 
Consiliului Militar Suprem al Gha
nei, împreună cu doamna Acheam
pong, să facă o vizită în Români». 
(Aplauze).
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ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN GHANA
Banchet oficial oferit în onoarea președintelui

Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu
Slmbătă, în salonul de recepții al 

Complexului arhitectonic „Kwame 
Nkrumah“ din Accra, șeful statului 
Ghana, generalul I. K. Acheampong, 
și doamna Faustina Acheampong au 
oferit un banchet oficial în onoarea 
președintelui Republicii Socialista

Toastul șefului statului Ghana, 
generalul Ignatius Kutu Acheampong

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Domnilor membri ai Consiliului 

Militar Suprem,
Domnilor miniștri,
Domnule președinte al Curții Su

preme,
Stimați șefi de triburi,
Excelențe,
Doamnelor și domnilor,

Este normal să încep acest toast 
exprimînd, în numele guvernului și 
■1 poporului ghanez, un călduros bun 
venit dumneavoastră, stimați și dis
tinși oaspeți — in onoarea cărora 
ne-am adunat aici astă-seară. Vizita 
dumneavoastră, domnule președinte, 
are o semnificație deosebită pentru 
noi, cu atît mai mult cu cit este pen
tru prima dată cînd Ghana are pri
vilegiul să-1 primească pe președin
tele Republicii Socialiste România, o 
țară cu care avem legături foarta 
«trinse de prietenie și colaborare.

Excelență,
Permitețl-mi să remarc că dimen

siunea vizitei crește și mai mult prin 
prezența, alături de dumneavoastră, 
a doamnei Elena Ceaușescu, distinsa 
soție a excelenței voastre, care este, 
totodată, un eminent om de știință 
și o personalitate remarcabilă în do
meniul său de activitate.

Sintem cu toții fericiți că. ieri, Aca
demia de arte și științe a Ghanei 
a avut o sesiune specială în onoarea 
domniei sale. Intr-adevăr, întreaga 
Ghană se bucură că Academia a ho- 
tărît să-i confere titlul de membru 
de onoare.

Domnule președinte,
Numele României trezește ghane- 

zitor sentimente profunde de respect 
si cea mai înaltă considerație. Mă re
fer la împrejurările cînd România a 
pus la dispoziția regretatului dr. 
Kwame Nkrumah, primul președinte 
al Republicii Ghana, în clipele sale 
de suferință, toate facilitățile cores
punzătoare poziției sale. Vă rog să 
mă credeți, domnule președinte, 
atunci cînd spun că această mani
festare de considerație și umanism 
va constitui un moment trainic in 
relațiile dintre Ghana și Republica 
Socialistă România. .

Sint mulți alți factori eare ne în
deamnă la menținerea de relații 
strînse șl oordiale între guvernele și 
popoarele noastre.

Noi promovăm o politică comună 
împotriva colonialismului, imperia
lismului, neocolonialismului și a 
practicilor inumane ale apartheidului 
și discriminării rasiale. Susținem 
principiile înscrise în Carta Or
ganizației Națiunilor Unite și na 
pronunțăm pentru destindere și de
zarmare ca un mijloc de salvgardare 
a păcii și securității în lume. Țările 
noastre acționează pentru o nouă și 
dreaptă ordine economică internațio
nală și ne-am declarat credința în 
principiile coexistenței pașnice și co
operării în avantaj reciproc. în sfîr- 
șit, noi, în Ghana, ne bucurăm de 
interesul crescînd al României față 
de mișcarea de nealiniere, căreia 
Ghana ii este cu totul devotată.

Vorbind despre colonialism, im
perialism și neocolonialism este Îm
bucurător să subliniem că popoarele 
oprimate din întreaga lume au ob
ținut succese impresionante. în Afri
ca, unde stăpînii colonialiști credeau 
că pot perpetua dominația lor inu
mană și exploatarea, au fost obți
nute mari victorii de către luptătorii 
pentru libertate.

Noi știm și apreciem faptul că 
România este un promotor activ al 
cauzei libertății și redeșteptării A- 
fricii. Dar, permiteți-mi să spun, 
domnule președinte, că lupta con
tinuă.

Colonialismul, imperialismul, neo- 
colonialismul și apartheidul persis
tă Încă în sudul Africii. Dușmanii li
bertății și redeșteptării africane sint 
hotărîți să mențină dominația lor 
nefastă prin forța armelor. Noi știm 
că ei au aliați și susținători puter
nici în afara Africii, care le dau 
ajutor și li sprijină, violînd rezolu
țiile Națiunilor Unite, în pofida con
damnării lor severe de către toți oa
menii de bună credință.

DECLARAȚIA SOLEMNĂ COMUNĂ
(Urmare din pag. I)
naționale sau a integrității teritoriale a altui stat, 
orice asemenea acțiune constituind o atingere gravă 
adusă păcii și securității internaționale.

10. Obligația tuturor statelor de a recurge în mod 
exclusiv la mijloace pașnice, în toate împrejurările, 
In vederea rezolvării diferendelor internaționale.

11. Dreptul fiecărui stat de a participa, în condiții 
de deplină egalitate. Ia examinarea și soluționarea 
problemelor internaționale de interes comun.

12. Dreptul și îndatorirea tuturor statelor, indife
rent de mărime sau orinduire socială, de a coope
ra între ele in toate domeniile in scopul menținerii 
păcii și securității internaționale, al favorizării pro
gresului economic și social al tuturor națiunilor, și 
In primul rînd al celor în curs de dezvoltare.

13. Dreptul necondiționat al fiecărui stai de a avea 
acces liber la cuceririle științei și tehnologiei con
temporane.

14. Obligația statelor de a-și Îndeplini cu bună 
credință angajamentele asumate în conformitate cu 
dreptul internațional.

In interpretarea și aplicarea lor, principiile 
fundamentale ale dreptului international _ șl rela
țiilor dintre state, enumerate mai sus, sint strîns 
legate intre ele și fiecare principiu trebuie inter
pretat in contextul celorlalte, astfel incit nici o 
violare a unuia din principii nu poate fi admisă. In 
nici o împrejurare și sub nici un pretext.

III. Declară solemn hotărirea lor comună ea.

Împreună cu celelalte state, să acționeze cu 
fermitate pentru :

— a dezvolta relații de prietenie și colaborare cu 
toate statele comunității internaționale, pe baza 
principiilor sus-menționate,

— a coopera intre ele șl cu celelalte state In ve
derea menținerii și consolidării păcii și securității 
în lume, pentru întărirea rolului Organizației Na
țiunilor Unite in menținerea securității și păcii șl 
în realizarea colaborării între toate statele, fără deo
sebire de sistemul lor social-politic, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte, pentru democra
tizarea relațiilor internaționale,

— a contribui activ la eradicarea definitivă a co
lonialismului în Africa și în orice parte a lumii, la 
lichidarea oricăror forme de manifestare a discri
minărilor rasiale șl a politicii de apartheid,

— a milita cu fermitate pentru Instaurarea unor 
relații bazate pe deplină egalitate In drepturi intre 
toate națiunile lumii, pe respectarea dreptului fie
cărui popor de a-șl alege liber sistemul său social- 
politic,

— a-șl aduce contribuția activă, Împreună cu cele
lalte națiuni, la înfăptuirea de măsuri concrete șl 
eficiente vizînd lichidarea subdezvoltării, a decala
jelor economice, instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale,

— a contribui, împreună cu celelalte națiuni, la 
înfăptuirea de măsuri concrete șl efective de oprirr 
a cursei înarmărilor, de dezarmare șl dezangajare 
militară, șl in special de dezarmare nucleară. In 
Interesul întăririi păcii șl securității internaționale.

— a participa tn mod activ la negocierile inter
naționale care au ca scop rezolvarea justă a pro
blemelor complexe ale situației internaționale.

IV. Cheamă toate celelalte state :

— să depună toate eforturile pentru eliminarea 
eompletă a utilizării forței in relațiile Internațio
nale, pentru recurgerea numai la mijloace pașnica 
In soluționarea diferendelor internaționale,

— să se abțină de la orice formă de presiuni în
dreptate Împotriva independentei, suveranității șl 
integrității teritoriale a altor state, să respecte cu 
strictețe principiul neintervenției în treburile In
terne ale altor state,

— să contribuie la instaurarea păcii și dreptății 
hi lume, bazate pe respectarea strictă a principiilor 
universal recunoscute ale dreptului internațional,

— să militeze pentru stabilirea de raporturi juste 
șf echitabile in relațiile economice intre state, pen
tru adoptarea de măsuri hotărîtoare în vederea 
lichidării rapide a decalajului dintre țările dezvol
tate și cele în curs de dezvoltare.

— să acționeze pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, fundamentată pe deplina 
egalitate în drepturi a tuturor statelor.

V. In vederea aplicării prevederilor prezentei 
Declarații Solemne Comune, Republica Socialistă 
România și Republica Ghana declară voința ioi 
comună de a avea consultări în continuare, la dife
rite niveluri, pe căi diplomatice, prin schimburi de 
vizite și prin tntilniri periodice ale reprezentanților 
lor.

întocmită la Accra, Ia 27 februarie 1977, In două 
exemplare originale, in limbile română șl engleză, 
ambele avind aceeași valabilitate.

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La banchet au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politie

Națiunile membre ale O.U.A., in
clusiv Ghana, sint. de asemenea, ho- 
tărite ca Africa să-și redobîndească 
propria identitate. Noi sintem con- 
știenți că trebuie să ne dublăm 
eforturile și să prezentăm un front 
unit împotriva dușmanului comun, 
pentru obținerea victoriei finale. în 
aceste eforturi, am primit sprijin da 
neprețuit din partea prietenilor cau
zei africane. Dar, domnule pre
ședinte, veți fi desigur de acord cu 
mine că am avea nevoie de mai mult 
și de aceea am ales această ocazie 
pentru a vă adresa acest apel dum
neavoastră și altor țări prietene pen
tru un sprijin masiv împotriva duș
manului nostru neîndurător.

Noi știm că dumneavoastră sînteți 
convins că lupta noastră este o luptă 
pentru dreptate și demnitate umană. 
Tocmai de aceea, ne-ați ajutat în 
trecut șl continuați să ne ajutați. De 
aceea, sint sigur că dumneavoastră 
vă veți alătura Africii intr-o nouă 
acțiune pentru a obține sprijinul ne
cesar ducerii pînă la capăt a luptei 
pentru libertate și demnitate umană. 
Aceasta este o chemare adresată 
prietenilor Africii, iar dacă ei o vor 
primi favorabil, va fi doar o ches
tiune de scurt timp pînă cînd vom 
asista la eliberarea Zimbabwei, Na
mibiei și Azaniei.

Problemele care confruntă astăzi 
Africa sint numeroase și complexe. 
Sintem angajați într-o luptă pe viață 
și moarte cu forțe puternice care 
amenință înseși existența și demni
tatea noastră ca popor. Desfășurînd 
lupta pentru lichidarea definitivă a 
colonialismului și apartheidului in 
Africa, noi am adoptat, totodată, mă
surile fundamentale in vederea rea
lizării unității și redeșteptării Între
gului continent. Crearea Organizației 
Unității Africane constituie o expre
sie elocventă a dorinței Africii de a 
făuri legături mai strînse între toate 
țările continentului. Realitățile isto
riei și geografiei noastre, organizarea 
noastră economică și socială reclamă 
o astfel de dezvoltare, deoarece noi 
avem aceeași moștenire.

■Domnule președinte, după cum am 
arătat deja, lupta noastră pentru li
bertate și unitate s-a desfășurat in 
condiții deosebit de grele. Dușmanii 
cauzei africane au încercat întotdea
una să semene discordie intre liderii 
africani. Aceasta este una din me
todele folosite de ei pentru a frina 
progresul nostru spre libertatea, uni
tatea și redeșteptarea continentului. 
Ei știu că pot exploata ușor o gru
pare slabă de state din Africa, dar 
că o. Africă unită ar fi prea puternică 
pentru a fi exploatată. Iată de ce ei 
caută să creeze dificultăți Înaintării 
noastre spre unitate. Sint însă fericit 
să declar că astăzi există o mai mare 
conștiință în întreaga Africă, că forța, 
progresul și afirmarea noastră stau 
în unitate. .

în legătură cu aceasta, permite
ți-mi să vă informez despre un eve
niment nou in care noi, cei din Afri
ca de vest, ne-am angajat și sin
tem convinși că va contribui pînă la 
urmă la realizarea unității și coope
rării între toate țările membre ale 
Organizației Unității Africane. Mă 
refer la E.C.O.W.A.S., Comunitatea 
Economică a Statelor vest-africane, 
pe' care statele din această regiune 
au creat-o ca un mijloc de punere 
în valoare și exploatare, prin coor
donare a resurselor regiunii, în avan
tajul popoarelor respective. Aranja
mentele instituționale au fost deja 
încheiate și comunitatea embrionară 
crește constant E.C.O.W.A.S. a pro
movat dorința noastră de realizare 
a unității africane, deoarece a înlă
turat obstacolele politice din calea 
acțiunilor unite ale țărilor vest- 
africane. Ghana se bucură de crearea 
E.C.O.W.A.S.-ului, deoarece noi con
siderăm această organizație drept un 
pas important pe calea unității com
plete a continentului african.

Atît noi, cit și dumneavoastră 
ne pronunțăm pentru destindere și 
dezarmare. Astfel, noi am salutat 
convorbirile cu privire la limitarea 
înarmărilor strategice, discuțiile re
feritoare la reducerea reciprocă a 
forțelor militare, precum și Confe
rința pentru securitate și cooperare 
tn Europa.

Sînt sigur că Împărtășiți convinge
rea noastră, domnule președinte, că

P.C.R., 
aface-

Executiv, secretar al C.C. al 
George Macovescu, ministrul 
rilor externe, Nicu Ceaușescu, mem
bru al Biroului, secretar al C.C. al 
U.T.C., persoanele oficiale care 11 În
soțesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu In vizita întreprinsă in 
Ghana.

încetarea cursei înarmărilor va eli
bera resurse enorme pentru dezvol
tarea economică și socială a Întregii 
lumi. Dar, constituie un fenomen 
straniu al timpurilor noastre faptul 
că — deși există o recunoaștere lar
gă că omul posedă în prezent cu
noștințele și puterea de distrugere 
nelimitată — nu ne îndreptăm încă 
spre edificarea unei noi ordini mon
diale In care să predomine pacea și 
securitatea. Cheltuim încă miliarda 
pe armamente, in timp ce jumătate 
din omenire suferă de foame.

Domnule președinte, Ghana și 
România și-au reafirmat încrederea 
In Organizația Națiunilor Unite ca 
instrument pentru menținerea păcii 
și securității internaționale, pentru 
edificarea colectivă a unei comuni
tăți internaționale și pentru salvgar
darea demnității umane. încrederea 
noastră în această organizație ne-a 
Îndemnat să stabilim obiective co
mune în problemele războiului și 
păcii șl ale unei noi șl drepte ordini 
economice internaționale.

Domnule președinte, vă invit să vă 
alăturați mie In acest mic colț de 
lume pentru a adresa un apel tutu
ror națiunilor de a-și folosi energiile 
în scopuri pașnice, pentru securita
tea lumii. Va fi in propriul lor in
teres să răspundă la apelul nostru, 
deoarece pacea și securitatea lor de
pind în ultimă instanță de pacea și 
securitatea restului lumii.

M-am referit deja la interesul cres
cînd al României față de mișcarea 
de nealiniere. Cred că nu este nepo
trivit să spun aici citeva cuvinte cu 
privire la concepția și politica de 
nealiniere a Ghanei. Noi susținem că 
nealinierea, ca principiu al politicii 
de stat, este o politică a păcii. Ea 
nu este îndreptată împotriva vreunei 
Ideologii sau vreunui sistem social. 
Departe de a avea un caracter nega
tiv, noi o vedem ca o politică dina
mică și progresistă. Pentru noi aceas
tă politică nu reprezintă o neangajare 
față de evenimentele și preocupările 
internaționale ; ea nu înseamnă o 
neimplicare In eforturile internațio
nale constructive și creatoare.

în concordanță cu această politică, 
Ghana caută să Întrețină relații cu 
toate țările prietene, pe baza celor 
cinci principii ale egalității suverane, 
neamestecului în treburile interne, 
respectului reciproc, cooperării reci
proc avantajoase, coexistenței paș
nice. Nealinierea este, Intr-adevăr. un 
concept minunat și înțelegem, dom
nule președinte, interesul României 
față de mișcarea de nealiniere.

Excelență, am folosit ocazia scur
tei dumneavoastră vizite pentru a 
trece în revistă situația internaționa
lă, ca și relațiile noastre bilaterale. în 
această privință, avem un simțămînt 
de recunoștință pentru faptul că 
cooperarea despre care am vorbit 
caracterizează deja relațiile noastre 
bilaterale. Doresc să vă asigur, dom
nule președinte, că de acum Înainte 
Ghana va conlucra neobosit cu Româ
nia pentru extinderea și întărirea in 
continuare a relațiilor noastre bila
terale.

Probleme importante de stat au 
impus ca vizita excelenței voastre să 
fie scurtă. Ne-am fi bucurat ca dum
neavoastră să cunoașteți mai larg 
poporul nostru și modul nostru de 
viață. Sperăm totuși că, din puținul 
pe care dumneavoastră și doamna 
l-ați văzut în. țara noastră, veți duce 
cu dumneavoastră tn România amin
tiri plăcute despre țara și poporul 
nostru. Dorim ca această vizită să 
marcheze o nouă eră de cooperare 
mal strinsă între România șl Africa. 
Fie ca vizita dumneavoastră tn Afri
ca să fie încununată de succes.

Vă dorim o reîntoarcere plăcută tn 
România.

Domnilor membri «i Consiliului 
Militar Suprem,

Domnilor miniștri,
Stimați șefi de triburi, 
Excelențe, ,
Distinși oaspeți,
Vă rog să toastați împreună eu 

mine pentru președintele Republicii 
Socialiste România și doamna 
Ceaușescu, pentru întărirea In con
tinuare a relațiilor dintre Ghana și 
România I

Vă mulțumesc. (Aplauze).

ge- 
ge-

Au luat parte, de asemenea, 
neral-maior F. W. K. Akuffo, 
neral de brigadă Ernest , Ako, 
general de brigadă R. E. A. Ho
tei, comandor C. K. Dzang, general 
de brigadă 
brigadă E. 
Consiliului

G. Y. Boakye, general de 
K. Utuka, membri ai 
Militar Suprem al Gha-

Domnule președinte al Consiliului 
Militar Suprem, șef al ștatulul 
Ghana,

Domnilor membri ai Consiliului 
Militar Suprem,

Domnilor miniștri,
Doamnelor și domnilor.
Dragi prieteni șl tovarăși,

Este pentru mine și soția mea • 
deosebită plăcere să vizităm fru
moasa dumneavoastră țară, la invi
tația amabilă a dumneavoastră, dom
nule șef al statului Ghana, și să vă 
adresăm dumneavoastră și doamnei 
Acheampong, cu acest prilej, salu
tul nostru cordial, precum și un sa
lut prietenesc poporului ghanez din 
partea noastră și a poporului român.

în cele două zile de cînd ne aflăm 
pe pămîntul ospitalierei dumnea
voastră patrii Incepînd cu momentul 
sosirii in Accra, am simțit pretutin
deni prietenia dumneavoastră, a po
porului și cetățenilor capitalei — 
pentru care vă mulțumesc în mod 
călduros.

Primirea călduroasă din partea 
populației Accrei o considerăm ca o 
expresie a sentimentelor prietenești 
dintre poporul ghanez și poporul 
român, o expresie a dorinței lor ds 
a dezvolta o colaborare rodnică și 
prietenească.

Trebuie să remarc cu satisfacție că 
între țările noastre se dezvoltă ra
porturi de strinsă colaborare în di
ferite domenii de activitate — ceea 
ce se reflectă și în faptul că, în 1976, 
schimburile comerciale s-au dublat 
față de anul precedent.

In cuvîntul dumneavoastră v-ați 
referit, domnule șef al statului 
Ghana, că poporul român a acordat 
ospitalitate și îngrijire, în momente 
grele, regretatului dr. Kwame Nkru
mah. Am făcut aceasta in spiritul 
tradiționalului umanism al poporului 
nostru, dar și al solidarității cu unul 
din militanții de seamă în lupta pen
tru independenta Ghanei, primul 
președinte al statului dumneavoas
tră, luptător pentru eliberarea Afri
cii de sub dominația imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialis
mului.

Poporul nostru urmărește cu multă 
simpatie eforturile poporului gha
nez, politica conducerii 6tatulul 
Ghana consacrată dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării, făuririi unei 
vieți libere și prospere. întăririi in
dependenței și suveranității sale.

Ca prieteni ne bucurăm mult de 
realizările obținute de dumneavoas
tră și urăm din toată inima poporu
lui prieten ghanez noi și tot mal 
mari succese pe calea dezvoltării e- 
conomico-sociale libere.

România, care a cunoscut vreme 
Îndelungată — timp de secole — do
minația străină, înțelege bine efor
turile pe care trebuie să le facă po
poarele care au scuturat jugul asu
pririi imperialiste și colonialiste — 
deci și poporul ghanez — pentru li
chidarea urmărilor îndelungatei ex
ploatări coloniale, pentru a-și făuri 
o economie nouă, independentă și 
puternică.

Vizităm țara dumneavoastră șl alt» 
state de pe continentul african in 
anul cînd poporul român aniversea
ză 100 de ani de la cucerirea inde
pendenței, și 33 de ani de la victoria 
insurecției armate antifasciste și an- 
tiimperialiste, care a pus capăt pen
tru totdeauna dominației străine, im
perialiste, a deschis calea progresu
lui, libertății și făuririi societății so
cialiste în România.

In anii construcției socialiste, po
porul român — care este pe deplin 
stăpîn pe bogățiile naționale și ișl 
făurește tn mod conștient viitorul 
său liber — a obținut remarcabile 
succese tn dezvoltarea sa econo- 
mico-socială. Vreau numai să men
ționez faptul că producția industrială 
a fost In 1976 de circa 33 de ori mai 
mare decît cea dinainte de cel de-a) 
doilea război mondial.

Dintr-o țară cu o industrie slab 
dezvoltată, cu o agricultură de ase
menea slab dezvoltată, am făurit, 
prin munca poporului, sub conduce
rea Partidului Comunist Român — 
forța politică conducătoare — o țară 
cu o industrie avansată, care a dus 
la creșterea venitului național de la 

nel, membri ai guvernului, reprezen
tanții Soliei șefilor de triburi, alte 
persoane oficiale civile și militare, 
oameni de știință și cultură ghanezl, 
membri ai corpului diplomatic acre
ditați la Accra.

Fanfara Intonează imnurile de etat

80 dolari In 1946 la peste 1 000 dolari 
In 1976.

în primul an după eliberarea 
României, 35 la sută din cetățenii 
țării erau încă neștiutori de carte. 
Astăzi am lichidat, desigur, această 
moștenire și am introdus învățămîn- 
tul obligatoriu de 10 ani pentru tine
ret. întregul invățămînt este complet 
gratuit și asigură pregătirea tuturor 
cadrelor pentru toate domeniile de 
activitate din cele mai complicate. 
Totodată, în țara noastră studiază 
peste 10 000 de tineri din diferite 
țări în curs de dezvoltare, în cea mai 
mare parte din Africa. De asemenea, 
10 000 de specialiști români lucrează 
în străinătate, în diferite țări in curs 
de dezvoltare, acordînd asistență 
tehnică, conlucrînd activ cu popoa
rele respective în scopul dezvoltării 
lor economice și sociale.

Se găsesc la acest dineu prieteneso 
unii membri ai Consiliului Militar Su
prem, cit și alți miniștri și conducă
tori din diferite domenii din Ghana 
care au vizitat România, și pot să 
confirme progresele pe care le-au 
putut constata în dezvoltarea Româ
niei. Sper că în curînd dumneavoas
tră și doaVnna Acheampong veți vi
zita România și veți putea cupoaște 
mai îndeaproape aceste mari reali
zări ale unui popor care a lichidat 
pentru totdeauna asuprirea socială și 
națională și își făurește viitorul în 
mod liber, așa cum il dorește el, 
fără nici un amestec din afară.

Am menționat citeva din realiză
rile poporului român pentru a sub
linia încrederea pe care o avem in 
viitorul tuturor popoarelor care au 
scuturat dominația imperialistă și 
colonialistă, pentru a exprima con
vingerea noastră că toate popoarele 
care și-au luat soarta în propriile 
mîini și își făuresc în mod liber vii
torul au o perspectivă minunată. Și 
această perspectivă, noi sintem si
guri că o are și poporul prieten al 
Ghanei I

Domnule șef al statului Ghana, 
elor și domnilor,ș\ f» »’ W Șț ■ C1
Intr-adevăr, In condițiLcind 

pe plan internațional au loc mari 
transformări Revoluționare naționale 
și sociale, < cînd raportul mondial de 
forțe se schimbă tot mai mult în 
favoarea popoarelor care luptă cu 
hotărîre pentru lichidarea ultimelor 
vestigii ale dominației imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste. își a- 
firmă tot mai hotărît voința de a fi 
pe deplin stâpine pe bogățiile națio
nale, de a acționa, intr-o strinsă so
lidaritate, pentru făurirea unor rela
ții noi, democratice, pe plan inter
național, bazate pe deplină egalitate 
în drepturi, pe respectul indepen
denței și suveranității, pa neames
tecul în treburile interne, renunța
rea la forță și la amenințarea cu 
forța, pe dreptul fiecărui popor de 
a fi pe deplin stăpîn pe destinele 
sale, de a-și făuri viața așa cum o 
dorește el, în mod liber. Noi privim 
cu deplină încredere, cu optimism, 
viitorul situației internaționale, deși 
știm că mai sînt încă destule forțe 
care încearcă să împiedice desfășu
rarea cu succes a luptei popoarelor 
pentru deplina lor eliberare națio
nală și socială. Optimismul nostru 
izvorăște din faptul că popoarele își 
unesc tot mai mult forțele, că cei 
asupriți au un sprijin de nădejde 
în țările socialiste, in forțele progre
siste de pretutindeni și că, acționînd 
într-o deplină unitate și solidaritate, 
nil există forță in lume care să îm
piedice victoria luptei de ’eliberare, 
asigurarea păcii și realizarea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

Ca țară europeană, România acțio
nează cu toată fermitatea, împreună 
cu toate statele, pentru realizarea 
șecurității și cooperării in Europa, 
pregătindu-se de a participa la reu
niunea de la Belgrad din acest an in 
scopul impulsionării luptei pentru 
înfăptuirea în viață a documente
lor semnate la Helsinki, pentru ex
tinderea colaborării economice, teh- 
nico-științifice și culturale, dar mai 
cu seamă pentru a se acționa în di
recția destinderii sau, mai bine-zis, 
a dezangajării militare — aceasta 
constituind o cerință vitală pentru o 
reală securitate tn Europa și in în
treaga lume.

Pe bună dreptate v-ați referit, 
domnule șef al statului Ghana, la 
unele probleme complexe din Afri
ca. Intr-adevăr, pe acesț continent 
mai sint popoare care se află sub 
dominația colonială ; sint multe pro
bleme legate de consolidarea inde
pendenței și suveranității naționale. 
România a acordat întotdeauna spri
jin mișcărilor de eliberare de pre
tutindeni și, în. mod concret, a spri
jinit activ mișcările de eliberare din 
Africa. Acordăm întregul nostru spri
jin popoarelor din Namibia, din Rho
desia, cit și populației din Africa de 
Sud în lupta pentru deplina lor eli
berare. pentru lichidarea cu desă- 
vîrșire a politicii rasiste și de apart
heid. Avem deplina convingere că 
aste aproape momentul cînd se va 

Excelenței Sale
General IGNATIUS KUTU ACHEAMPONG

Șeful statului și președinte al Consiliului Militar Suprem 
al Republicii Ghana

ACCRA
Părăsind teritoriul Republicii Ghana, doresc să vă adresez incă o dată 

dumneavoastră și poporului ghanez prieten cele mai sincere mulțumiri in 
numele meu și al soției, pentru primirea caldă și ospitalitatea desăvîrșită 
de care ne-am bucurat în timpul scurtei noastre vizite în frumoasa dumnea
voastră țară.

Exprimînd satisfacția pentru discuțiile fructuoase avute cu dumneavoas
tră, pentru documentele semnate și. înțelegerile Ia care am ajuns, nutresc 
ferma convingere că vizita va marca un moment deosebit de important în 
consolidarea și dezvoltarea in continuare, pe multiple planuri, a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica 
Ghana, în interesul popoarelor noastre, al cauzei înțelegerii și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

ale Republicii Socialiste România *i 
Republicii Ghana.

în timpul banchetului, desfășurat 
!ntr-o atmosferă caldă, președintele 
Nicolae Ceaușescu și șeful_statului 
Ghana, generalul Ignatius Kutu 
Acheampong, au rostit toasturi.

pune capăt cu desăvîrșire acestor 
stări de lucruri, că aceste popoare 
vor deveni și ele pe deplin libere și 
stăpîne pe destinele lor. Multe din 
problemele din Africa, incă nesolu- 
ționate. sint urmarea nemijlocită a 
politicii colonialiste. De aceea, noi 
considerăm că trebuie făcut totul 
pentru ca aceste probleme să fie so
luționate pe calea înțelegerilor, să se 
întărească solidaritatea și unitatea 
țărilor africane — aceasta constitu
ind o necesitate pentru succesul lup
tei lor, pentru mersul lor înainte 
pe calea dezvoltării economico-socia- 
le, a întăririi independenței și suve
ranității.

România acordă, de asemenea, o 
mare atenție problemelor colaboră
rii din Balcani, rezolvării problemei 
cipriote pe calea asigurării indepen
denței și suveranității statului ci
priot. De asemenea, sintem preocu
pați, și căutăm să facem totul, pen
tru a contribui la soluționarea cit 
mai rapida a conflictului din Orien
tul Mijlociu, care să ducă la retra
gerea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate în urma răzbdiului din 1967, 
la soluționarea problemei poporului 
palestinean — inclusiv la constitui
rea unui stat palestinean independent 
și democratic — la o pace trainică 
și justă, care să asigure independen
ța și integritatea tuturor statelor din 
zona respectivă.

Ca țară socialistă în curs de dez
voltare, România acordă o atenție 
deosebită problemelor lichidării sub
dezvoltării și făuririi noii ordini e- 
conomice internaționale. Considerăm 
că In actualele împrejurări se impu
ne întărirea solidarității și o con
lucrare tot mai strinsă a statelor în 
curs de dezvoltare — cu atît mai 
mult cu cit, după cum se știe, în 
luna mai, țările capitaliste dezvoltate 
urmează să se întîlnească pentru a-șî 
preciza pozițiile față de problemele 
noii ordini economice internaționale. 
Cu atît mai mult se impune ca și 
țările în curs de dezvoltare să se În
trunească, să caute căile pentru a-și 
ințări șplidafjtateș,,„ay.stabili prind-K 
piijet și,, formele lypței,, pentru a ob
ține rezultate cit mai bune în tratati
vele cu țările dezvoltate, pentru a 
putea obține progrese reale pe calea 
făuririi noii ordini economice inter
naționale, bazate pe echitate și de
plină egalitate în drepturi.

Este, de asemenea, necesar să se 
depună eforturi tot mai susținute In 
vederea trecerii la măsuri concrete 
de dezarmare, șl în primul rînd la 
dezarmarea nucleară. Pornind de la 
faptul că se cheltuiesc aproape 400 
miliarde dolari pentru înarmare și, 
dacă s-ar reduce aceste cheltuieli cu 
numai 10 la sută — ar deveni dispo
nibile circa 40 miliarde dolari, din 
care o parte ar putea fi îndreptată 
spre lichidarea subdezvoltării, spre 
progresul mai rapid al popoarelor 
care, datorită tocmai dominației im
perialiste și colonialiste, se află in
tr-o stare de înapoiere economică.

Sint multe probleme complexe care 
își așteaptă soluționarea. Tocmai de 
aceea este necesară întărirea solida
rității și colaborării tuturor forțelor 
antiimperialiste, a țărilor socialiste, 
a țărilor în curs de dezvoltare, a 
forțelor democratice, progresiste din 
toată lumea. In acest cadru, noi a- 
cordăm o mare însemnătate mișcă
rii nealiniaților care trebuie să aibă 
un rol tot mai activ în unirea for
țelor pentru o politică democratică, 
pentru pace și colaborare.

Mai mult ca oricînd se impune în
tărirea .rolului Organizației Națiuni- 
lor Unite, a altor organisme interna
ționale, participarea activă la viața 
internațională a tuturor statelor — și, 
desigur, în primul rînd, a țărilor 
mici și mijlocii.

în convorbirile noastre din aceste 
zile, domnule șef al statului și pre
ședinte al Consiliului Militar Suprem 
al Ghanei, am ajuns la multe con
cluzii comune cu privire la dezvol
tarea relațiilor economice, științifice 
și culturale dintre țările noastre, pen
tru a da o bază nouă, de largă coo
perare în diferite domenii de acti
vitate. Totodată, am ajuns la multe 
concluzii comune cu privire la o se
rie de probleme internaționale, la 
necesitatea întăririi colaborării țări- 
rilor noastre și pe plan mondial, pen
tru a-și aduce contribuția la soluțio
narea problemelor compldxe care 
preocupă omenirea.
. Iată de ce am convingerea că a- 
ceastă primă vizită la acest nivel, 
convorbirile noastre vor deschide 
minunate căi de colaborare pentru 
popoarele român și ghanez.

Vă invit, doamnelor și domnilor, 
dragi prieteni, să toastăm :

în sănătatea șefului* statului șl 
președintelui Consiliului Militar Su
prem și a doamnei Acheampong !

Pentru progresul, bunăstarea și fe
ricirea poporului ghanez prieten !

Pentru prietenie și colaborare trai
nică între România și Ghana 1

Pentru pace și colaborare interna
țională 1

In sănătatea dumneavoastră, a tu
turor I (Aplauze).

Plecarea 
din Accra
Duminică, 27 februarie 1977, a luat 

șfîrșit vizita oficială efectuată în 
Republica Ghana de președintele 
Nicolae Ceaușescu și de tovarășa 
Elena Ceaușescu. la invitația șefului 
statului Ghana, generalul Ignatiu» 
Kutu Acheampong, a doamnei Faus
tina Acheampong.

Ora 10,30. De la Castelul Osou, re
ședința oficială a înalților oaspeți 
români, unde o gardă formată din 
militari ai celor trei arme ghaneze 
prezintă onorul, coloana automobilelor 
oficiale, tn care au luat loc pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu, șeful sta
tului Ghana, generalul Ignatius Kutu 
Acheampong, și doamna Faustina 
Acheampong, se îndreaptă spre aero
portul internațional Kotoka-Accra.

Zeci de mii de locuitori ai capita
lei ghaneze au rezervat din nou șe
fului statului român și tovarășei 
Elena Ceaușescu vii și impresionanta 
manifestări de simpatie și prietenie, 
de stimă și prețuire. Mulțimea flu
tură stegulețe tricolore și ghaneze, 
ovaționează îndelung, scandează lo
zinci in cinstea conducătorilor celor 
două țări, a prieteniei trainice, me
reu ascendente, dintre popoarele ro
mân și ghanez.

Aceeași atmosferă sărbătorească 
domnește pe aeroportul internațional 
Kotoka-Accra. O mare mulțime da 
oameni ovaționează și aplaudă înde
lung la sosirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La sosirea pe aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu primește raportul 
comandantului gărzii de onoare.

Apoi, în timp ce se intonează Im
nurile de stat ale României și Gha
nei, răsună 21 salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu șeful statului Ghana, ge
neralul I. K. Acheampong, trec» 
in revistă garda de onoare.

Șeful statului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, își ia rămas bun 
de la înaltele oficialități ghaneze ve
nite la aeroport să conducă pe solii 
poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau, 
de asemenea, rămas bun de la șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Accra.

înainte de a se Îndrepta spre aero
nava prezidențială, cei doi șefi de 
stat, președintele Nicolae Ceaușescu 
și generalul Ignatius Kutu Acheam
pong, președintele Consiliului Militar 
Suprem. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Faustina 
Acheampong, ș-au oprit pentru 
citeva minute în salonul oficial 
al aeroportului. Aici, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a venit să i se 
adreseze un grup de reprezentanți ai 
Asociației de prietenie Ghana-Româ- 
nia, condus de Nii Okai Pesemaku, 
președintele asociației.

„Excelențe, a spus el, oferind 
tovarășului Nicolae Ceausescu și to
varășei Elena Ceâ’iȘăscu obiecte da 
artizanat ghanez, vă ptezentăm aces
te daruri modeste cu dorința de • 
cinsti vizita dumneavoastră în Ghana. 
Biografia Excelenței Sale președin
tele statului român o cunoaștem și 
dorim să-1 felicităm. Considerăm vi
zita dumneavoastră ca o acțiune de 
importantă internațională pentru 
Ghana și pentru Africa, un semn al 
optimismului șl solidarității priete
nești".

în continuare, vorbitorul a prezen
tat obiecte lucrate de maeștri popu
lari ghanezi, între care și o spadă.

Luînd cuvîntul, președintele
Nicolae Ceaușescu • 8pu11

Dragi prieteni,
Vă mulțumesc mult pentru aceste 

daruri, pe care le prețuim în mod 
deosebit. Știm că ele ne sînt oferite 
din inimă, exprimînd sentimentele 
de prietenie ale poporului ghanez. 
Puteti fi siguri că ele se vor afla în
totdeauna Ia loc de cinste in tara 
noastră.

Noi dorim mult ca relațiile dintre 
România și Ghana să cunoască o 
dezvoltare tot mai puternică, ca înțe
legerile pe care le-am realizat în 
aceste zile cu șeful stalului dumnea
voastră să deschidă perspective mi
nunate prieteniei și frăției intre po
poarele noastre.

Știm că prietenia dintre România 
și Ghana servește in același timp so
lidarității între țările în curs de dez
voltare, solidarității cu țările afri
cane în lupta împotriva imperialis
mului și colonialismului, pentru a 
lume mal dreaptă și mai bună.

Ne face o deosebită plăcere să pri
mim în România o delegație a Aso
ciației de prietenie Ghana—România 
și cred că șeful statului va fi de 
acord cu o asemenea vizită. (A- 
plauze).

In ce privește acest simbol, el este 
totuși un simbol al forței. Desigur, 
între România și Ghana trebuie să 
domnească simbolul prieteniei și fră
ției. Simbolul forței trebuie să fie 
dovada solidarității în lupta împo
triva acelora care vor să asuprească 
popoarele, în lupta pentru libertatea 
tuturor națiunilor. (Aplauze).

Pe aeroport, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
sint salutați, de asemenea, cu căldură 
de membrii ambasadei române și fa
miliile acestora.

Un. grup de copii oferă președin
telui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoase buchete 
de flori. Mulțimea aflată la aeroport 
ovaționează îndelung, adresează so
lilor poporului român urări de drum 
bun. Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu răspund 
cu căldură și prietenie salutului lo
cuitorilor capitalei Ghanei.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt conduși de șeful sta
tului Ghana, generalul I. K. A- 
cheampong, și de doamna Faustina 
Acheampong. Cei doi șefi de stat, 
tovarășa Elena Ceaușescu și doamna 
Faustina Acheampong își string în
delung, cu multă căldură, miinile, 
se îmbrățișează cu deosebită priete
nie, luîndu-și rămas bun.

Șeful statului Ghana mulțumește 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru a- 
Ceastă primă vizită făcută în Ghana.

La rîndul lor, distinșii oaspeți ■ ro
mâni mulțumesc gazdelor pentru căl
duroasa lor ospitalitate.

Cei doi șefi de stat își exprimă 
convingerea că dialogul la nivel înalt 
dintre România- și Ghana va con
tribui în mod hotărîtor la ridicarea 
pe o treaptă superioară a relațiilor 
bune de prietenie, colaborare și so
lidaritate militantă dintre cele două 
țări, dintre popoarele român și gha
nez.

La ora 11,15, ora locală, avionul 
prezidențial, la bordul căruia se află 
președintele Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu. decolează, 
îndreptîndu-se spre Abidjan.
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Vizita delegației Seimului Republicii 
Primire la primul ministru al guvernului

Tovarășul Manea Mănescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, a primit, luni, delegația 
Seimului Republicii Populare Po
lone, condusă de Stanislaw Kania, 
membru al Biroului Politic, «ecretar 
al C.C. al P.M.U.P.

Cu acest prilej, șeful delegației a 
rugat pe primul ministru să 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășei Elena Ceaușescu, din partea 
tovarășului Edward Gierek. prim- 
secretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez și a tovarășei 
Stanislawa Gierek, cele mai căl
duroase salutări.

Mulțumind, tovarășul Manea Mă
nescu a rugat pe oaspete ca Ia 
înapoierea in patrie să transmită 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu un cordial salut și cele 
mai bune urări tovarășului Edward 
Gierek și tovarășei Stanislawa 
Gierek.

în timpul convorbirii au fost 
relevate cu deosebită satisfacție 
bunele relații de prietenie, solidari
tate și colaborare statornicite Intre

★
La încheierea vizitei efectuate în 

țara noastră, tovarășul Stanislaw 
Kania, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., deputat 
în Seim, conducătorul delegației Sei
mului Republicii Populare Polone, a 
oferit, luni seara, o recepție.

Au luat parte tovarășii Emil Bobu, 
Janos Fazekas-, Nicolae Giosan, Ion 
Stănescu, Constantin Sandu, prim- 
secretar al Comitetului județean Olt 
al P.C.R., Virgil Teodorescu, vice
președinte al M.A.N., Constantin Stă- 
tescu, ministrul justiției, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, președinți de comisii

Societatea de Cruce Roșie din Re
publica Socialistă România, animată 
de spiritul solidarității și întrajuto
rării umane, trimite populației din 
Mozambic, afectată de gravele inun
dații produse recent în această țară, 
un ajutor compus din alimente și 
medicamente.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Marii Britanii, 
dr. David Owen, pentru felicitările 
transmise cu prilejul numirii sale în 
funcție.

★
Cu prilejul celei de-a 21-a aniver

sări a creării Armatei Populare Na
ționale a R.D. Germane, general
colonel Ion Coman. ministrul apă
rării naționale al Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
de felicitare generalului de armată 
Heinz Hoffmann, ministrul apărării 
naționale al Republicii Democrate 
Germane.

tv
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Prognoza meteorologica pentru luna martie
Ieri în cea mai mare parte a țării a nins, iar temperatura a scăzut 

simțitor. La ora 14 se Înregistrau minus 4 grade la Cîmpulung Mol
dovenesc și Joseni, iar la București — minus 1 grad. Ce a determinat 
această evoluție puțin așteptată a timpului ? Ne- răspunde tovarășa
Florica Militaru. meteorolog de 
și hidrologie :

Schimbările în evoluția vremii sînt 
caracteristice pentru sfîrșitul lunii 
februarie și începutul lui martie. 
Neobișnuite au fost căldurile din ul
tima decadă a lunii februarie > cînd 
s-au Înregistrat temperaturi record 
de 18—20 grade și chiar mai mult, 
nemaiîntilnite pe teritoriul țării 
pentru această perioadă. De aceea, 
acum, revenirea la temperatura nor
mală pare o răcire puternică.

Scăderea temperaturii și schimba
rea generală a vremii este determi
nată de pătrunderea unui aer de 
origine polară, pe o componentă nor
dică din Groenlanda, peste vestul și 
centrul continentului care a ajuns 
și în țara noastră, prelungindu-se în 
zona Balcanilor. în următoarele zile, 
vremea va continua să se răcească, 
cerul va fi variabil, mai mult noros. 
Vor cădea precipitații sub formă de 
ninsoare, dar cu caracter local. Vîn- 
tul va prezenta intensificări în sudul 
țării și în zona de munte, atingînd 
50—60 km pe oră.

Cum va evolua vremea în cursul 
acestei luni 7 Potrivit prognozei 
Institutului meteorologic, se așteaptă 
ca temperatura medie lunară să se 
situeze In limitele normale. După 
răcirea produsă in prima decadă. 

țările, partidele și popoarele noastre, 
evidențiindu-se evoluția continuu 
ascendentă a acestor trainice ra
porturi în spiritul hotărîrilor con
venite cu prilejul întîlnirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Edward Gierek. în același 
timp, a fost exprimată dorința de a 
extinde în continuare relațiile bilate
rale pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural și in alte do
menii, în folosul ambelor popoare, al 
cauzei generale a socialismului, co
laborării și păcii în lume. A avut 
loc. de asemenea, un schimb de pă
reri în probleme actuale ale vieții 
internaționale.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, au 
participat tovarășii Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Na
ționale. Ion Stănescu, secretar al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Dumitru Turcuș. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Constantin Oancea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Ilie 
Șalapa, președinte de comisie per
manentă a M.A.N.

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

★
permanente și secretari ai M.A.N., 
alte persoane oficiale.

Au participat ambasadorul Poloniei 
la București și membri ai ambasa
dei.

în timpul recepției, desfășurată în
tr-o ambianță de caldă cordialitate, 
tovarășii Stanislaw Kania și Nicolae 
Giosan au toastat în sănătatea tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și Edward 
Gierek, pentru dezvoltarea și întă
rirea cdlaborării frățești dintre țările 
și partidele noastre.

Delegația Seimului Republicii 
Populare Polone a avut o întreve
dere. luni, cu tovarășul Janos Fa-

Cronica zilei
Luni seara, la Casa Centrală a 

Armatei, a avut loc o adunare fes
tivă consacrată celei de-a 21-a ani
versări a Zilei Armatei Populare Na
ționale a R.D. Germane.

Au participat generali, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri din 
garnizoana București.

Au fost prezenți Joachim Losch- 
n-er, însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R.D. Germane în România, și 
membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de ge
neral-colonel Nicolae Militaru, care 
a rostit un cuvînt de salut. Despre 
semnificația evenimentului aniversat 
a vorbit colonel Werner Niemand, 
atașatul militar, aero și naval al 
R.D. Germane la București.

Participanții la festivitate au vizio- 
natapni o fotoexpoziție și două fil
me documentare puse la dispoziție 
de Ambasada R. D. Germane.

Cu același prilej, atașatul militar, 
aero și naval al R.D. Germane la 
București, s-a întîlnit cu cadre di
dactice și elevi ai Liceului militar 
„Dimitrie Cantemir".

17,00 Teleșcoală
17,40 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
18,05 Vîrstele peliculei
18.50 Forum cetățenesc
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20,00 Reportaj de scriitor
20,15 Seară de teatru : ,.Ș1 eu am fost 

în Arcadia", de Horia Lovinescu. 
In distribuție : Alexandru Repan, 
Dorin Varga, Lucia Mureșan. Gilda 
Marinescu. Anda Caropol, Rodica 
Sanda Tuțuianu

22,05 Muzică ușoară
22.20 Telejurnal
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20,25 O istorie a capodoperelor muzicii 

de cameră — de la Bach la 
Enescu

21,05 Telex
21,10 Film serial : Un șerif la New York

serviciu la Institutul de meteorologie

cînd vor cădea precipitații sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare, in 
ultimele două decade precipitațiile 
vor fi reduse. Și în perioada 6—11 
martie vremea va continua să se ră
cească, îndeosebi in nordul țării. 
Cerul va fi mai mult noros și vor 
cădea precipitații, mai ales sub for
mă de lapoviță și ninsoare. Tempe
raturile minime vor oscila Intre 
minus 12 și minus 2 grade, iar cele 
maxime între minus 2 și plus 8 
grade, local mai ridicate In sud. în
tre 12 și 17 martie, vremea se va în
călzi, iar precipitațiile vor fi ne
însemnate din punct de vedere can
titativ. (Chiar se apreciază că luna 
martie va fi deficitară din punct de 
vedere pluviometric). Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 
3 și plus 7 grade, iar cele maxime 
intre 5 și plus 15 grade. Izolat, va 
cădea brumă în nordul tării și in 
zonele subcarpatice din sud. Intre 
18 și 24 martie, vremea va fi relativ 
caldă, cu cer variabil, mai mult se
nin. în unele zile, izolat, se vor 
semnala burnițe și ploi slabe. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 1 șl plus 6 grade, iar 
cele maxime — între 8 și 18 grade. 
Luna se va încheia cu o vreme caldă.

Populare Polone
Primire la C. C. 

al P. C. R.
Tovarășul Ilie Verdeț, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit, luni di
mineața, la C.C. al P.C.R. delega
ția Seimului Republicii Populare 
Polone, condusă de tovarășul Stani
slaw Kania,'membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
deputat în Seim, care a efectuat o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii Nicolae Giosan, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Marii Adunări Naționale, Ion Stă
nescu, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Wladislaw Wojta
sik, ambasadorul R.P. Polone la 
București.

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, s-a făcut o in
formare reciprocă asupra realizărilor 
obținute de popoarele român și po
lonez în construcția socialistă și s-a 
evidențiat că aceste Înfăptuiri creează 
condiții favorabile pentru extinderea 
în continuare a relațiilor de priete
nie și colaborare frățească dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez, în fo
losul celor două popoare, al cauzei 
socialismului și păcii.

★
zekas, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române în Comisia 
guvernamentală româno-polonă de 
colaborare economică.

Cu acest prilej au fost discutate 
aspecte privind dezvoltarea în conti
nuare a colaborării economice, lărgi
rii și diversificării schimburilor de 
mărfuri dintre România și Polonia.

în cursul serii, delegația Seimului 
R.P. Polone, care a efectuat o vizită 
în țara noastră la invitația Marii 
Adunări Naționale, a părăsit Capita
la, îndreptîndu-se spre patrie.

La București a avut loc prima se
siune tehnico-științifică a Institutu
lui național de motoare termice. 
Manifestarea a oferit cadrul organi
zatoric pentru un util schimb de ex
periență între specialiștii a peste 50 
unități industriale de producție, în- 
vățămint superior, institute de cer
cetare, unități de exploatare sau 
coordonare a activității în domeniul 
motoarelor cu ardere internă. Prin 
problematica abordată, precum și 
prin accentul deosebit acordat tra
tării aspectelor aplicative, comuni
cările prezentate au relevat preocu
pările existente pentru integrarea 
complexă a cercetării din producție, 
învătămînt și institutele de profil.
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Tovarășului SAMORA MOISES MACHEL
Președintele FRELIMO,

Președintele Republicii Populare Mozambic
MAPUTO

Crearea Partidului Frontul de Eliberare din Mozambic, detașament de 
avangardă al muncitorilor și țăranilor, întemeiat pe principiile socialismului 
științific, și alegerea dumneavoastră ca președinte al FRELIMO imi oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa, in numele Partidului Comunist Român, al 
poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări, 

. iar poporului mozambican prieten, noi victorii pe calea progresului economic 
și social. Vă doresc, totodată, dragă tovarășe Samora Moises Machel, deplin 
succes în îndeplinirea înaltei misiuni încredințate de partid și popor de a 
conduce opera de edificare a unui Mozambic liber, independent și prosper.

îmi exprim convingerea fermă că in noile condiții, acționînd în spiritul 
înțelegerilor convenite cu ocazia întîlnirilor noastre In România și pe 
pămintul Africii, relațiile de prietenie și solidaritate militantă dintre 
partidele și țările noastre, colaborarea In domeniile politic, economic, 
tehnico-cultural, conlucrarea româno-mozambicană pe tărimul vieții 
internaționale, se vor dezvolta continuu. Aceasta corespunde intereselor celor 
două popoare, ale luptei generale pentru lichidarea politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, de discriminare rasială și apartheid, pentru 
crearea unei noi ordini economice și politice internaționale bazate pe echitate, 
deplină egalitate în drepturi, respectul independentei și suveranității naționale, 
neamestecul reciproc în treburile interne, pentru triumful cauzei păcii 
și socialismului in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

SARCINI PRIORITARE PI ȘANTIERE IN ACESTE ZILE:
• Accelerarea ritmului lucrărilor
• Recuperarea grabnică a restantelor

în primul trimestru — 
26 la sută din planul anual

Conștienți de răspunderile ce le re
vin, constructorii și montorii de pe 
șantierele noilor capacități produc
tive de la Combinatul de oțeluri 
aliate din Tirgoviște au imprimat, 
încă de la începutul anului, un ritm 
de lucru susținut, superior celui sta
bilit în grafic. Ei au izbutit să recu
pereze răminerile în urmă din anul 
trecut la unele obiective și să efec
tueze, peste planul la zi, un volum 
de lucrări de construcții-montaj eva
luat la circa 35 milioane lei. Se 
apreciază că, în primul trimestru, va 
fi realizat peste 26 la sută din planul 
anual, creîndu-se astfel condiții pen
tru a pune în funcțiune, în avans, 
obiectivele de investiții. Semnificativ 
este și faptul că, prin stabilirea unor 
soluții tehnologice și constructive noi, 
mai raționale, rod al unei conlucrări 
strînse, la fața locului, dintre pro- 
îectanți, constructori și cadre de spe
cialitate. valoarea investițiilor prevă
zute aici pentru actualul cincinal a 
fost diminuată cu aproape 260 mi
lioane lei.

Acțiuni pentru lichidarea 
rămînerilor in urmă

La darea în exploatare a unor 
noi capacități de producție de la 
întreprinderea de accesorii me
canice pentru industria textilă din 
Capitală, a fost înregistrată anul 
trecut o restanță destul de în
semnată. în prezent, beneficia
rul și factorii responsabili din 
cadrai Centralei Industriale de ma
șini și utilaje pentru industria 
ușoară acționează energic împreună 
pentru recuperarea cit mai urgentă a 
acestei restanțe. Una dintre lucrările 
neefectuate la timp a și fost termina
tă — montarea postului de transfor
mare, care asigură energia electrică. 
Au fost, de asemenea, instalate și 
puse în funcțiune numeroase mașinl- 
unelte. Pe baza unui grafic se ur
măresc. pas cu pas. livrarea de către 
furnizori a celorlalte utilaje, monta
rea și revizuirea tehnică a acestora. 
Pentru urgentarea lucrărilor au fost
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REVISTA COMPETIȚIILOR
S-a deschis sezonul oficial la cel 

mai popular dintre sporturile pe 
echipe — fotbalul — cu jocuri pentru 
„Cupa României". O vreme primăvă- 
ratică a făcut să zburde pe gazon 16 
echipe reprezentînd toate cele trei 
divizii naționale. Cea dinții etapă a 
campionatului, programată duminica 
viitoare, intr-o perioadă de timp ca
pricios, s-ar putea să ceară eforturi 
mai mari din partea sutelor de fotba
liști din categoria A. Deocamdată, să 
remarcăm pofta de joc și pregătirea 
fizică a competitorilor pentru „Cupa 
României", luind drept etalon partida 
de la București dintre Universitatea 
Craiova și Jiul. Viteza desfășurării 
acțiunilor și capacitatea fotbaliștilor 
ambelor echipe de a se angaja in joc 
au părut superioare față de sezonul 
din toamnă. Măcar de n-ar fi un sim
plu foc de paie pentru o oarecare în
călzire a sufletelor noastre de susți
nători. Am văzut și goluri foarte fru
moase, trei la număr, înscrise de Bel- 
deanu și Bălăci, dar și centrări fruc
tuoase din partea lui Marcu, două 
dintre acestea fiind transformate în 
puncte. Și cel din Valea Jiului au 
construit cîteva faze de calitate ; to
tuși, acestea nu s-au încheiat prin 
goluri — posibil să fi avut și ghini
on. sigur e însă faptul că n-au jucă
tori care să tragă la poartă în felul 
lui Beldeanu și Bălăci. în fond, de 
aici a rezultat și diferența de scor.

Așadar. Steaua. U.T.A., Universita
tea Craiova, S.C. Bacău. F.C M. Re
șița și Rapid nutresc pe mai departe 
speranțe pentru cucerirea cupei, ală
turi de ele rămînînd in întrecere cîte 
o reprezentantă a celorlalte două eșa
loane divizionare — ambele bucu- 
reștene — Metalul (div. B) și Auto- 
mecanica (div. C). Pină la viitoarea 
reintîlnire cu „Cupa României", în 
luna mai, probabil că vom uita cum 
au fost aceste meciuri de la Început 
de sezon. Ceea ce nu-i în folosul 

formate echipe de muncitori,' ingineri 
și tehnicieni din întreprindere, care 
efectuează montajul și rodajul tutu
ror mașinilor și utilajelor. Toate a- 
ceste acțiuni au creat premise colec
tivului întreprinderii de accesorii me
canice pentru industria textilă să 
integreze în circuitul economic capa
citatea restantă cu o lună mai devre
me față de termenul reprogramat.

Prin folosirea 
de tehnologii moderne
Constructorii de obiective soclal- 

culturale din Bacău au recuperat in
tegral restantele înregistrate la u- 
nele lucrări datorită înlocuirii unor 
tehnologii și operațiuni greoaie cu 
altele moderne, de mare eficacitate, 
printre care, finisările prin brocaj, 
folosirea plăcilor sudate, prefabrica
telor finisate la sol. glisajul și ridica- 

. rea elementelor montate. S-a adop
tat. totodată, un nou sistem de con
ducere a lucrărilor, soluții tehnice 
originale, prin finalizarea cărora 
constructorii din Bacău vor realiza o 
creștere importantă a productivității 
muncii, iar locuitorilor li se vor pune 
Ia dispoziție suplimentar 200 aparta
mente.

Eforturi susținute, 
realizări pe măsură

Constructorii și montorii de pe șan
tierul noului spital de 1 200 paturi, 
aflat in construcție în centrul me
dical Tg. Mureș, au imprimat încă 
din- primele săptămîni ale anului un 
ritm susținut lucrărilor de pe șantier, 
în . vederea recuperării rămînerilor în 
urmă din 1976. Pînă în pre
zent. constructorii au realizat peste 
prevederile din graficele de recupe
rare un volum suplimentar de lucrări 
în valoare de un sfert de milion lei. 
Menținînd și în continuare acest 
ritm susținut de lucru, pînă la finele 
primului trimestru se vor atinge sta
diile inițiale prevăzute în plan. Vor 

, fi create, în acest fel, condiții sigure 
de recuperare integrală a rămînerilor 
în urmă și chiar pentru devansarea, 
pînă la finele anului, a lucrărilor cu 
30 la sută față de grafice.

competiției, cum nu sînt de altfel nici 
programările partidelor pe terenuri 
„neutre".

Se vor desfășura, Incepînd de 
duminică, trei etape ale cam
pionatului în opt zile, trei eta
pe fierbinți in care un rol 
protagonist îl va juca Steaua, mai 
mult decît celelalte echipe. Dacă du
minica viitoare Steaua va reuși, un 
rezultat pozitiv la Constanța, atunci 
miercurea următoare vom vedea in 
Capitală un veritabil meci derbi pen
tru locul secund in clasament și poa
te. mai departe. în cea de-a treia e- 
tapă, de la 13 martie, un alt derbi 
vizind locul întii : Steaua—Dinamo 1

De fapt, în focul meciurilor Dina
mo—Steaua—Universitatea ,Craiova se 
va pregăti și formația reprezentativă 
a României, pe care o așteaptă încă 
din luna martie un program interna
tional deosebit de interesant. Ieri, ju
cătorii din lotul național au avut o 
scurtă întilnire cu antrenorul Ștefan 
Covaci și se vor angaja probabil cu 
și mai multă ambiție la pregătirea a- 
cestui program prin intermediul me
ciurilor din campionat. Față de tur
neul din Franța, cum e de altfel nor
mal. lotul va rămine în aceleași li
mite de 16-17 jucători. Prima încer
care. la București : România—Turcia 
(23 martie), urmată la scurtă distan
tă de timp de altă probă, mai difici
lă. România—Polonia (6 aprilie). 
Apoi va veni jocul din preliminariile 
campionatului mondial, dintre echi
pele României și Spaniei (București, 
16 aprilie). După alte zece zile, iată 
un nou adversar redutabil. In partida 
România—R.D. Germană (București, 
26 sau 27 aprilie). Iar. ca încheiere a 
acestei etape internaționale, meciul 
de la Belgrad. România—Iugoslavia. 
(8 mai), de asemenea, meci în pre
liminariile campionatului mondiaL 
După cum se constată, amatorilor de 
fotbal li se promite un program din
tre cele mai atractive — numai să

CONRRlNn Mi ONIUNIIOR MtiK 
Ui COOPffiWOR AGRICOLE Di HÎ0DUCII1

Au început conferințele uniunilor 
județene ale cooperativelor agricole 
de producție, moment important în 
ansamblul pregătirilor celui de-al 
III-lea Congres al Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Produc
ție. în zilele de 25—28 februarie și-au 
desfășurat lucrările conferințele co
operatiste din județele Alba. Bihor. 
Bistrița-Năsăud. Botoșani. Buzău. 
Caraș-Severin. Covasna. Galați, Iași. 
Mehedinți, Sălaj, Suceava și Vrancea.

Participanții — delegați ai coope
rativelor agricole de producție și in
vitați — au trecut în revistă succe
sele obținute de agricultura coopera
tistă a acestor județe în perioada 
care a trecut de la terminarea coope
rativizării și au făcut o analiză 
aprofundată, în spirit critic și auto
critic, a activității desfășurate în ul- 
timii ani de uniuni, de consiliile in- 
tercooperatiste și organele de con
ducere colectivă din unități în vede
rea mobilizării cooperatorilor, meca
nizatorilor și .specialiștilor în mun
ca pentru creșterea producției agri
cole. Pornind de la experiența va
loroasă acumulată de numeroase 
unități agricole cooperatiste, de la 
rezultatele obținute pînă în pre
zent. au fost examinate, de asemenea, 
cauzele care au determinat ca pro
ducția vegetală și animală să nu fie 
in toate unitățile la nivelul condiții
lor create prin dezvoltarea bazei lor 
tehnjco-materiale. al marilor resurse 
existente in agricultura noastră coo
peratistă, stabilind, în acest sens, mă
suri corespunzătoare.

Un loc central în cadrul dezbateri
lor l-a ocupat modul in care se în
făptuiesc indicațiile secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind întărirea demo
crației cooperatiste, creșterea rolului 
adunărilor generale în viața coopera
tivelor, perfecționarea muncii consi
liilor de conducere și a consiliilor in- 
tercooperatiste ca mijloc deosebit de 
important pentru desfășurarea cores
punzătoare a întregii activități orga
nizatorice și politice de mobilizare a 
țărănimii pentru îndeplinirea planu
rilor de producție in fiecare coopera
tivă agricolă și asociație economică 
intercooperatistă.

în cadrul conferințelor au fost a- 
doptate programe de acțiuni cu pri
vire la întărirea ordinii, disciplinei și 
răspunderii în folosirea integrală și 
eficientă a pămintului, a bazei teh- 
nico-materiale și a forței de muncă 
din unități, a fondurilor de investi
ții, precum și pentru asigurarea echi
librului Intre venituri șl cheltuieli în 
unitățile agricole. Incit să se poată

Sosirea unei delegații a Uniunii 
Tineretului Comunist din R. P. Ungară

Luni dimineața a sosit, tn Capi
tală, o delegație, a Uniunii.,; Tine
retului Comunist din R. P. Ungară 
(K.I.S.Z.), condusă de Laszlo Ma- 
rothy, prim-secretar al C.C. al 
K.I.S.Z., membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., care face o vi
zită în tara noastră, la invitația C.C. 
al U.T.C. La Gara de Nord, delega
ția a fost salutată de tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., de activiști ai U.T.C. 
și U.A.S.C.R.

A fost de față dr. Gydrgy Blczd, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești.

fie jocul șl rezultatele echipei pe mă
sura așteptărilor noastre, de ani de 
zile. Cit privește situația proiectului 
de măsuri pentru îmbunătățirea ge
nerală a fotbalului. încă nici o veste 
interesantă. Deocamdată, tot proiect 
rămine.

Dacă in campionatul masculin de 
volei n-avem de-a face cu noutăți 
importante — Explorări Baia Mare a 
învins cu 3—0 pe Rapid și a egalat 
la puncte (32 p) pe Dinamo, dar a- 
ceasta are un meci restant — în 
schimb, in campionatul feminin, e- 
chipa Universitatea Craiova a dat o 
mină de ajutor fruntașei clasamentu
lui. Penicilina Iași, invingind clar pe 
Dinamo București. Scorul cu care au 
ciștigat craiovencele este 3—1, dar 
ceea ce merită sublinieri sînt rezul
tatele la două dintre aceste seturi. 
15—2 și 15—4 1 Nu-i deloc rău că U- 
niversitatea a dovedit atita forță de 
joc pe terenul propriu, totuși incon
stanța formației feminine a clubului 
Dinamo. cu multe valori și pretenții, 
rămine criticabilă.

în campionatele de baschet, situa
ția echipelor fruntașe e staționară — 
la băieți conduce detașat Dinamo 
București ; la fete concură pentru ti
tlul național echipele I.E.F.S. și Rapid.

Cea de-a X-a ediție a „Cupei de 
Cristal" a confirmat pregătirea avan
sată și forma constantă a tinerelor 
noastre săritoare in proba de lungi
me. Piteșteanca Doina Spinu-Anton 
(6,50 m) a ciștigat în fața rivalei sale 
din Brăila. Gina Panait (6,40 m). Pe 
locul al treilea, în creștere de formă. 
Alina Gheorghiu (6,30 m). Astăzi, la 
federația de atletism va avea loc șe
dința tehnică pentru stabilirea com
ponentei lotului de sportivi in vede
rea campionatelor europene de sală 
(Spania-San Sebastian. 12-13 martie).

Valerin MIRONESCU 

constitui fondurile statutare si resur
sele cerute de dezvoltarea continuă 
a averii obștești și creșterea retribu
ției cooperatorilor.

Delegații la conferințe au hotărât, 
de asemenea, să întimpine Congresul 
consiliilor de conducere ale unităților 
agricole cu rezultate deosebite in 
pregătirea temeinică a campaniei a- 
gricole din primăvara acestui an, prin 
realizarea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor de producție pe primul 
trimestru.

întrunind reprezentarea largă a ță
rănimii, a tuturor lucrătorilor din a- 
gricultura cooperatistă a județelor, 
conferințele uniunilor au prilejuit, 
totodată, marcarea pe plan județean a 
aniversării a 70 de ani de la marea 
răscoală a țăranilor din 1907 și a 15 
ani de la încheierea cooperativizării 
agriculturii.

Conferințele au ales delegații la 
Congresul al III-lea al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție șl au desemnat candidați! 
pentru organele de conducere ale 
Uniunii Naționale.

în încheierea lucrărilor, parficlpain- 
ții au adoptat, prin puternice aplau
ze și ovații, telegrame adresate Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se exprimă sen
timente de caldă mulțumire și pro
fundă recunoștință pentru grija deo
sebită și sprijinul acordate perma
nent modernizării și dezvoltării în 
continuare a agriculturii cooperatis
te, creșterii bunăstării materiale și 
spirituale a țărănimii și satului ro
mânesc.

în numele Întregii țărănimi coope
ratiste, delegații la conferințele ju
dețene s-au angajat să nu precupe
țească nici un efort pentru traduce
rea în fapte a Programului adoptat 
de cel de-al XI-lea Congres al parti
dului, a sarcinilor și indicațiilor for
mulate de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru creșterea produc
ției vegetale și animale, livrarea u- 
nor cantități sporite de produse la 
fondul de stat, mărirea contribuției 
agriculturii la progresul întregii 
noastre economii naționale. Confe
rințele județene au constituit un nou 
și elocvent prilej de reafirmare vi
brantă a atașamentului profund al 
țărănimii noastre cooperatiste față 
de politica internă și externă a parti
dului nostru, a hotărîril ei ferme de 
a acționa neabătut pentru Înfăptui
rea programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României spre co
munism.

în aceeași zi, delegația K.I.S.Z. a 
avut convorbiri la C.C. al U.T.CUt in 
cadrul cărora, lntr-o atmosferă caldă, 
prietenească, s-a realizat un schimb 
de informații și experiență cu pri-, 
vire la preocupările actuale ale ce
lor două organizații. Membrii delega
ției tineretului ungar au vizitat, apoi, 
întreprinderea de autoturisme șl 
Casa științei șl tehnicii pentru tine
ret din Pitești.

După-amiază, delegația K.I.S.Z. a 
avut o întîlnire cu reprezentanți ai 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din țara noastră.

(Agerpres)

A
In cîteva rînduri

• în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Polonia, echipa 
de rugbi Politehnica Iași a jucat la 
Lubin cu formația A.Z.S. Varșovia. 
Rugbiștii români au învins cu scorul 
de 30—6 (16—0).

• In turneul pe care-1 întreprinde
în R. D. Germană, echipa de box 
Litoral Mangalia a susținut în orașul 
Jena două întâlniri amicale cu for
mația Wismut Gera. In primul meci, 
gazdele au obținut victoria cu scorul 
de 13—9 puncte, iar cel de-al doilea 
s-a încheiat la egalitate : 10—-10

• Meciul de tenis dintre Iile Năs- 
tase și Jimmy Connors se va disputa, 
așa cum a fost programat, la 5 mar
tie, în Porto Rico, anunță, din New 
York, organizatorii întâlnirii. Connors, 
care suferise o întindere musculară 
la Toronto, s-a restabilit și de du
minică se -află la San Juan, unde a 
și reînceput antrenamentele. Con
fruntarea celor doi ași ai tenisului 
mondial este așteptată cu viu interes 
de amatorii sportului alb.
• In clasamentul campionatului 

mondial de tenis (W.C.T.) conduce 
Connors, cu 340 puncte, urmat de 
Stockton — 320 puncte, Drysdale — 
240 puncte, Okker — 210 puncte, 
Năstase și Roche — 200 puncte, 
Fibak, Gerulaitis și Rose wall — 180 
puncte, Dibbs — 160 puncte, Panatta 
— 140 puncte, V. Amritraj, Case si 
Orantes — cite 120 puncte.

• Tenisimanul american Brian Got
tfried a ciștigat turneul de la Palm 
Springs (California), in finala căruia 
l-a întrecut cu 2—6, 6—1, 6—3 pe 
argentineanul Guillermo Vilaa.

• Partidele din ziua a treia a cam
pionatului mondial de handbal mas
culin (grupa B) s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Cehoslovacia— 
Bulgaria 20—14 (8—7) ; Suedia— 
Franța 25—17 (11—8) ; Spania—Nor
vegia 16—10 (9—5) ; R.D. Germană— 
Islanda 27—20 (14—10).

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 19,30, (sala Atelier) : Ca
pul — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Cenaclul 
prietenilor muzicii. Ciclul : Ini
țiere muzicală. „Moduri ,1 tona
lități" (partea I) — 17, (Ateneul 
Român) : Cenaclul prietenilor mu
zicii. „Ar fi iubit Mozart muzica 
iul Beethoven 1 — 19. Audiții co
mentate de George Bălan.
• Opera Română : Traviata — 19.

• Teatrul de operetă : Silvia —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Interviu — 19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.
• Teatrul Mic: Profesiunea doam
nei Warren — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Viziuni flamande 
- 19.
• Teatrul de stat din Brăila (la 
sala din pasajul Majestic) : Mie
lul turbat — 17; 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) . Deschis pen
tru renovare — 19.30, (sala Victo
ria) : E nemaipomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia

română* : Cunun* de frumuseți 
— 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Hocus- 
Pocus șl-o găleată — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Sir șl elixir — 17.

cinema
• Cuibul salamandrelor : PATRIA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15: 20,30 
BUCUREȘTI — 8,45: 11; 13,15; 16; 
18,15; 20.30, FAVORIT — 9,15: 11,30: 
13,45; 16; 18,15; 20,30. PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII - 
17,15.

• Zbuciumata lună septembrie :
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20.30.
• Lumea circului : SALA PALA
TULUI — 17; 20,15, SCALA — 9,30; 
13: 16.15; 19,30, FESTIVAL — 8,30; 
11,30; 14.30; 17,30; 20,30.
• Răscoala : CAPITOL - 0,15; 
11,30; 13,45; 18,15; 20,30.
• Pe aripile vîntului : LUCEAFĂ
RUL - 8,30; 12,15; 16.15: 20.
• Un suris, o palmă, un sărut :
MODERN — 9: 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20.30, EFORIE - 8,30; 10,30; 
12,30; 14.30; 20.
• Vifornița : TIMPURI NOI — 5;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Africa Express î VICTORIA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30, 
LIRA - 10; 12,30; 15.30; 18; 20,15.
• Accident : FEROVIAR — 9;
11,15: 13.30; 16; 18,15; 20.30, MIO

RIȚA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FLAMURA — 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Poveștile piticului Bimbo : 
FLAMURA — 9.
• Din nou... Disney t DOINA — 
9,30; 11; 12,30; 16,30; 18.
• Vaporul alb î DOINA — 14; 
19,30.
• Solitarul de la Fortul Humboldt: 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30. VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15, GLORIA - 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.
• învingătorul î BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, GIU- 
LEȘTI — 10; 12; 14; 16; 18; 20/
• Legenda șerifului din Tennes
see : CASA FILMULUI — 10; 12;
14; 16; 18; 20. COSMOS - 13,45; 
15,45 ;T8; 20.
• Valea mtndră — 9,45, Mizerabi

lii (ambele serii) — 11.45.Lia — 
16,15, Sfat și consimțămint (ambe
le serii) — 18,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Cadavre de lux : GRIVITA — 
0; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Roșcovanul : BUCEGI — 15,30; 
17,45; 20, PACEA — 16; 18; 20.
• O vară cu un cowboy : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
MUNCA ~ 15,45; 18; 20,15.
• Comisarul Piedone la Hong- 
Kong : UNIREA — 15,30; 17,45; 20.
• Nopți și zile : DRUMUL SĂRII
— 16; 19,15.
• întoarcerea „Panterei roz“ : 
FERENTARI — 15.30; 18; 20,15.
• Haiducii lui Șaptecai : COTRO- 
CENI — 10: 12; 14; 16; 18; 20.
• Ultima jertfă : VIITORUL — 
15,30: 18; 20. FLOREASCA — 15.30; 
18; 20,15.

• Copil de suflet : MELODIA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Șatra : AURORA — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30.
• Parada Chaplin : MOȘILOR — 
15,30; 18; 20,15, ARTA — 15,30; 
17,45; 20.
• Tufă de Veneția : POPULAR — 
15,45; 18; 20,15.
• Povestea dragostei : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Povestea țarului 8altan : VI- 
TAN — 14.30; 16.
• Fire care se rup : VITAN — 
18; 20.
• întoarcerea marelui blond: FLA- 
CARA — 16; 18; 20.
• Pianul tn aer : RAHOVA — 16; 
18; 20.
• Magnolia înflorește din nou : 
CRINGAȘI — 17.

• La Buenos Aires, echipa de 
fotbal a Argentinei a întrecut cu 
scorul de 5—1 (4—0) selecționata 
Ungariei.
, •,.p? stadionul central din La Paz 
(Bolivia), s-a jucat meciul dintre re
prezentativele Boliviei și Uruguayu- 
lui. din preliminariile campionatului 
mondial de fotbal. Echipa boliviană 
a terminat învingătoare cu scorul de

• în meci retur pentru prelimina
riile campionatului mondial de fotbal, 
disputat la Brazzaville, echipa Coas
tei de Fildeș a întrecut cu scorul de 
3—1 (2—1) selecționata Republicii 
Populare Congo. în primul meci, 
disputat pe teren propriu, la Bouake, 
echipa Coasta de Fildeș ciștigase cu 
3—2, astfel că s-a calificat cu o du
blă victorie in turul următor al 
zonei africane.



I

PAGINA 8 SClNTEIA — marți 1 martie 1977

Noul itinerar al președintelui NICOLAE CEAUSESCU MONROVIA WASHINGTON

pe continentul african își găsește rodnice materializări

Rezultate marcante pe linia adincirii 
conlucrării prietenești româno - ghaneze
S-a Încheiat, cu deplin succes, vi

zita pe oare președintele Nicolae 
Ceaușescu a întreprins-o, Împreună 
cu tovarășa Elena Ceausescu in 
Ghana. Ca Și etapele precedente ale 
itinerarului african, vizita în Ghana 
s-a înscris în coordonatele funda
mentale ale politicii externe a parti
dului și statului nostru, care are 
ca una din componentele esențiale 
preocuparea pentru adincirea și in
tensificarea relațiilor de prietenie, 
solidaritate și cooperare cu țările 
Africii, cu toate statele care au pășit 
pe calea dezvoltării de sine stătă
toare — preocupare constantă, ridica
tă la rangul de obiectiv programatic 
prin documentele Congresului al 
XI-lea.

Tocmai prin faptul că este prima 
vizită oficială în Ghana a unui șef 
de stat român, această etapă a marcat 
un moment nou, de puternică rezo
nanță, în relațiile româno-ghaneze. 
Relevînd această notă distinctivă, 
se cuvine precizat, totodată, că le
găturile dintre cele două țări be
neficiază de o tradiție apreciabi
lă. Este știut că România a recu
noscut Ghana încă din prima zi a 
proclamării șale ca stat independent. 
Colaborarea dintre cele două țări 
s-a intensificat in ultima vreme pe 
diverse planuri — un indiciu con
cludent fiind dublarea volumului 
schimburilor economice in 1976 față 
de anul precedent. Desigur, năzuin
țele popoarelor celor două țări spre 
dezvoltare economico-socială, carac
terul în multe privințe complemen
tar al economiilor lor. interesele co
mune, ca țări în curs de dezvoltare, 
pentru crearea condițiilor unui pro
gres accelerat, sint premise optime 
ale adincirii conlucrării multilaterale 
între popoarele român și ghanez.

Sub asemenea auspicii favorabile, 
vizita înalților soli ai poporului român 
a avut un ecou profund în inima po
porului Ghanei. Primirea călduroasă 
din partea oficialităților, revărsarea 
de entuziasm a populației au dat ex
presie sentimentelor de prietenie și 
stimă față de poporul român, față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, salutat 
pretutindeni ca proeminentă persona
litate politică internațională, mare 
prieten al popoarelor africane, al tu
turor națiunilor angajate pe calea 
dezvoltării libere și independente. 
Totodată, conferirea titlului de mem
bru de onoare al Academiei de arte 
și științe tovarășei Elena Ceaușescu 
exprimă aprecierea rodnicei activi
tăți pe tărim științific, constituind in 
același timp o înaltă cinstire a în
tregii munci de cercetare științifică 
din tara noastră.

Respectul și considerația pe care 
poporul ghanez. diferitele națiuni 
din țările în curs de dezvoltare le 
nutresc față de România socialistă, 
față de conducerea sa. sint nemijlo
cit legate de admirația acestora fată 
de realizările obținute de poporul 
român, sub conducerea P.C.R., in 
perioada de după eliberare. p<rin 
mobilizarea tuturor energiilor în 
scopul lichidării vestigiilor unui tre
cut de asuprire și exploatare și făuririi 
unul viitor liber și prosper. „Sîntem 
mîndri — a declarat șeful statului 
Ghana, generalul I. K. Acheampong 
— să vă avem acum în mijlocul nos
tru, deoarece prin aceasta putem în
văța din bogata dumneavoastră ex
periență, din realizările pe care Ie-ati 
obținut prin transformarea României 
dintr-o tară agrară într-o tară a 
muncii harnice, care se dezvoltă di
namic și rapid pe calea prosperi
tății".

Vizitînd un șir de obiective eco
nomice, culturale și sociale din 
Ghana, oaspeții români au avut pri
lejul să cunoască nemijlocit rezulta
tele eforturilor pe care poporul gha
nez, Consiliul Militar Suprem le de
pun în vederea dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării, întăririi inde
pendentei și suveranității ei. făuririi 
unei vieți prospere. „Ca prieteni — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
ne bucurăm mult de realizările ob
ținute de dumneavoastră și urăm din 
toată inima poporului prieten gha
nez noi și tot mai mari succese pe 
calea dezvoltării economico-sociale 
libere. România, care a cunoscut 
vreme Îndelungată — timp de secole 
r— dominația străină, înțelege bine 
eforturile pe care trebuie să le facă 
popoarele care au scuturat jugul 
asupririi imperialiste și colonialiste — 
deci și poporul ghanez — pentru li
chidarea urmărilor îndelungatei ex
ploatări coloniale, pentru a-si făuri 
o economie nouă, independentă și 
puternică."

Convorbirile oficiale din cadrul 
vizitei, purtate în ambianta priete
niei și înțelegerii reciproce, rezul
tatele lor, concretizate în DECLARA
ȚIA SOLEMNA COMUNA si în CO
MUNICATUL COMUN, ambele pur- 
tind semnăturile celor doi șefi da
stat, pun bazele unei colaborări rod
nice între cele două țări și, toto
dată, prin conținutul lor, sint menite 
să stimuleze evoluțiile pozitive din 

- viața internațională.
Se cuvine relevată în mod deose

bit semnificația Declarației solemna 
comune, care proclamă hotărirea ce
lor două țări de a promova in rela
țiile reciproce, precum și in rapor
turile cu celelalte state principiile 
fundamentale ale eticii și dreptului 
internațional — egalitatea, respectul 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecul în treburile 
interne, avantajul reciproc, ne- 
recurgerea la forță și amenințarea 
cu forța, accesul nestingherit la cu
ceririle științei și tehnologiile mo
derne — adică acele principii care 
sint in stare să asigure afirmarea 
deplină, de sine stătătoare, a fiecărei 
națiuni și o colaborare rodnică pe 
plan internațional. Astfel. Declara
ția, care se adaugă șirului de instru
mente politico-diplomatice similara 
semnate de România cu peste 40 de 
țări de pe toate continentele, aduce 
o nouă contribuție la lupta pentru 
consacrarea acestor principii, pentru 
abolirea definitivă a politicii impe
rialiste de dominație și de exploa
tare și înlocuirea el eu o politică 
nouă, de respect mutual și conlucrare 
liberă și egală în 
etate.

O materializare a 
au constituit înseși 
crete 
dat 
țări 
laterale, 
mic, tehnico-științific, cultural, prin 
stimularea contactelor și a ac
țiunilor de colaborare. Evidențiin- 
du-se multiplele posibilități existente 
pentru stabilirea unei cooperări 
economice trainice, de lungă durată, 
pentru realizarea în comun, în 
Ghana, a unor obiective economice 
importante. în cursul vizitei s-au 
realizat înțelegeri cu privire la coo
perarea în domeniile petrolier, mi
nier și în alte sectoare de activitate, 
inclusiv organizarea de prospecțiuni 
geologice de către specialiștii români, 
crearea de societăți mixte, pregăti
rea cadrelor naționale. Au fost sem
nate în acest șens protocoale comer-

drepturi intra

acestor principii 
rezultatele eon- 

ale convorbirilor, care au 
expresie voinței celor două 
de a extinde relațiile bi- 

pe plan politic, eeono-

ciale și de cooperare, acorduri de 
navigație și de pescuit. Sînt înțele
geri care corespund cerințelor de 
dezvoltare ale ambelor țări. vin 
efectiv în sprijinul progresului eco
nomiei ghaneze, ilustrînd exemplar 
modul în care concepe România 
relațiile de colaborare cu țările în 
curs de dezvoltare.

Schimbul de vederi în problemele 
vieții internaționale a reliefat con
vergența punctelor de vedere ale 
celor două țări în probleme funda
mentale ale lumii de azi. Pornin- 
du-se de la realitatea evidentă că în 
Africa persistă probleme complexe, 
decurgînd din menținerea domina
ției coloniale pe unele teritorii, din 
faptul că acționează încă forte care 
încearcă să frineze consolidarea su
veranității noilor țări independente, 
s-a relevat necesitatea eforturilor 
sporite pentru abolirea definitivă a 
colonialismului, a oricăror vestigii 
ale sale. O dată mai mult, pe pămînt 
african. România și-a afirmat deplina 
solidaritate cu mișcările de eliberare, 
sprijinul activ și multilateral față de 
lupta popoarelor din Namibia, Rho
desia și Africa de Sud. care se ridică 
împotriva politicii rasiste și de apar
theid, pentru dreptul de a-și hotărî 
în mod autonom destinele.

Ca țări în curs de dezvoltare, 
România și Ghana au acordat o a- 
tenție deosebită problemelor lichi
dării subdezvoltării, pronunțîndu-se 
ferm pentru edificarea unei noi or
dini economice și politice mondiale, 
bazată pe justiție și echitate. In a- 
cest spirit a fost relevată necesi
tatea ca ștatele nealiniate, țările 
membre ale „Grupului celor 77", 
toate țările în curs de dezvoltare să 
acționeze intr-o unitate tot mai strin- 
să pentru împlinirea năzuințelor po
poarelor lor spre o viață liberă și in
dependentă. In acest sens, a fost re
levată importanța deosebită pe care 
ar dobindi-o convocarea unei con
ferințe la nivel înalt a țăriloi- in curs 
de dezvoltare.

Convorbirile au subliniat, de ase
menea. interesul celor două țări pen
tru continuitatea procesului de în
făptuire a securității europene, rele- 
vîndu-se în acest sens rolul ce re
vine apropiatei reuniuni de la Bel
grad ; pentru lichidarea focarelor de 
conflict din Orientul Apropiat și din 
alte regiuni ale lumii, pentru înfăp
tuirea dezarmării generale, și in pri
mul rînd a dezarmării nucleare, 
pentru creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite.

Ideea majoră, eoncluzia optimistă 
asupra evoluției internaționale — re
levată și în cursul acestei vizite — 
este aceea că in fața unității și so
lidarității popoarelor nu există forță 
care să împiedice victoria luptei de 
eliberare, realizarea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Salutând cu vie satisfacție rezul
tatele rodnice ale vizitei în Ghana, 
perspectivele pe care ea le-a deschis 
relațiilor reciproce, poporul român 
își exprimă convingerea că și etapele 
acestei săptămîni — vizita în Coasta 
de Fildeș, în curs de desfășurare, și 
cea in Nigeria — se vor încheia cu 
rezultate tot atît de bune, încunu- 
nind astfel cu deplin succes impor
tanta misiune de prietenie și soli
daritate pe care secretarul general 
al P.C.R., președintele României, o 
îndeplinește cu strălucire pe pămîn- 
tul Africii, în numele celor mai 
scumpe aspirații ale poporului nos
tru și ale întregii omeniri contem
porane.

Ion FÎNTINARU

agențiile de presă transmit:
Schimburi româno-bulga- 

YQ Cu prilejul vizitei făcute in 
R.P. Bulgaria de ministrul aprovizio
nării tehnico-materiale și controlului 
gospodăririi fondurilor fixe. Maxim 
Berghianu, șl a convorbirilor cu vi
cepreședintele Consiliului de Miniștri, 
ministrul aprovizionării și rezervelor 
de stat, Sava Dălbokov, a fost semnat 
acordul între cele două ministere pri
vind schimbul de produse excedenta
re, precum și protocolul privind lăr
girea schimburilor reciproce de pro
duse metalurgice pe anul 1977 între 
cele două țări.

Rezultatele alegerilor din 
Algeria* Comunicatul Ministerului 
Afacerilor Interne al Algeriei privind 
alegerile pentru Adunarea Populară 
Națională, care au avut loc la 25 fe
bruarie, arată că din cei 783 candi
dați înscriși pe listele electorale, au 
fost aleși 261 deputați în organul le
gislativ suprem al țării.

Sesiunea Consiliului mi
nisterial al Organizației U- 
nitâții Africane, *•»»*«*« ,n 
capitala Republicii Togo, și-a încheiat 
lucrările. A fost adaptată hotărirea 
de a se convoca o reuniune extraor
dinară, la nivel înalt, a O.U.A.. in 
vederea discutării problemei legate 
de agresiunea unui grup de merce

nari asupra aeroportului și capitalei 
Republicii Populare Benin, din ia
nuarie anul acesta.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia Iosip Broz Tit0’ ’ primi* 
delegația etiopiană condusă de At- 
nafu Abate, prim-vicepreședinte a] 
Consiliului Administrativ Militar 
Provizoriu.

Naistul Gheorghe Zamfir a 
întreprins un turneu in Austra
lia. dînd concerte la Sydney, 
Melbourne. Adelaide si Perth, 
Concertele au întrunit aprecieri
le publicului, precum si ale pre
sei și radioteleviziunii.

Greva tipografilor italieni.
La chemarea celor trei mari centrale 
sindicale, tipografii din Italia au de
clarat duminică o grevă de 24 de ore. 
Greviștii cer încheierea unui nou 
contract colectiv, care să prevadă 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de trai.

Adunare comemorativă.
La Pekin a avut loc luni o adunare 
comemorativă cu prilejul împlinirii a 
30 de ani de la răscoala populației 
din provincia Taiwan, informează a- 
genția China Nouă. In cuvîntul 
rostit la adunare, Liao Cen-ci. mem

bru al C.C. al P.C. Chinez, a relevat 
că „eliberarea Taiwanului și reunifi- 
carea patriei reprezintă aspirația co
mună și datoria sacră a poporului 
întregii țări, inclusiv a populației din 
provincia Taiwan".

Consiliul Popular Suprem 
al Libiei s-a reunit, în sesiune ex
traordinară, în localitatea Sabha, 
pentru a ratifica reforma constituțio
nală și a face din acest organism 
forul suprem legislativ și executiv al 
țării. Lucrările sesiunii, la care par
ticipă 970 de membri, sînt prezidate 
de șeful statului libian. Moamer 
El-Geddafi.

Decret. ^aza unor decrete- 
lege, adoptate de Consiliul de Stat, 
Republica Cuba a stabilit la 12 mile 
marine limita apelor sale teritoriale 
și la 200 mile marine zona economică 
exclusivă — transmite agenția Prensa 
Latina.

După adoptarea noii Con
stituții afgane. Ședințele Af
ganistanului, Mohammad Daoud, a 
hotărît duminică dizolvarea guver
nului și a Comitetului Central Re
voluționar, a anunțat postul de radio 
Kabul. Potrivit sursei citate, măsura 
a fost luată în urma adoptării noii 
Constituții a țării, la mijlocul lunii 
februarie a.c.

Președintele Liberiei a primit pe șeful 
delegației române 

la sesiunea comisiei mixte de cooperare economică
MONROVIA 27 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Liberia. William 
R. Tolbert jr., a primit pe loan 
Bogdan, adjunct al ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei, șeful 
delegației române la cea de-a doua 
sesiune a Comisiei mixte de coope
rare economică româno-liberiană.

Cu acest prilej, din partea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost transmis șefului 
statului liberian și doamnei Victoria 
Tolbert un călduros mesaj de prie

tenie și urări de sănătate și fericire 
personală, precum și urări de pace, 
prosperitate și progres. poporului li
berian prieten.

Președintele William R. Tolbert jr., 
mulțumind cordial pentru mesajul 
primit, a rugat să se transmită din 
partea sa și a doamnei Victoria Tol
bert cele mai calde urări de sănătate 
și fericire personală președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, precum și urări de 
pace, prosperitate și progres po
porului român prieten.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Conferință la nivel înalt egipteano-siriano-sudaneză • Intîlnire 

între Yasser Arafat și liderul Falangelor libaneze
KHARTUM. — Președinții Anwar 

El Sadat (Egipt), Hafez Al-Assad (Si
ria) și Gaafar El Nimeiri (Sudan) au 
semnat luni la Khartum documentul 
prin care Sudanul s-a asociat Co
mandamentului politic unificat egip- 
teano-sirian.

Semnarea documentului de asocie
re a Sudanului la Comandamentul 
politic unificat egipteano-sirian a 
avut loc cu prilejul reuniunii arabe 
tripartite la nivel înalt, desfășurată 
în capitala sudaneză. Cei trei șefi de 
stat au analizat, de asemenea. cu 
acest prilej, ultimele evoluții ale si
tuației din Orientul Apropiat.

BEIRUT. — După cum informează 
agenția M.E.N., președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat, a avut o întrevedere cu 
Pierre Gemayel, șeful Partidului

Falangele Libaneze. întîlnirea, prima 
dintre Arafat și Gemayel în ultimii 
doi ani, s-a desfășurat la Ambasada 
Kuweitului din Beirut și a fost con
sacrată examinării situației din su
dul Libanului, unde s-au semnalat 
incidente.

AMMAN. — „Nici o soluție nu va 
fi realizată in Orientul Apropiat 
fără retragerea Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967 și fără recunoaș
terea drepturilor legitime ale po
porului palestinean" —t a declarat 
ministrul de externe al Greciei. Di
mitrios Bitsios, la sfirșitul vizitei 
oficiale efectuate la Amman. Bitsios 
a afirmat că relațiile dintre Grecia 
și Iordania sînt excelente și că cele 
două țări au hotărît să le dezvolte 
în continuare pe plan economic si 
comercial.

Guvernul Botswanei demască

Noi planuri agresive ale rasiștilor 
de la Salisbury

GABERONES. — Rasiștii din Sa
lisbury elaborează noi planuri de 
agresiune împotriva Botswanei suve
rane, se spune în declarația guver
nului acestei țări, dată publicității la 
Gaberones. Regimul lui Smith, se spu
ne în declarație, a creat la granița 
dintre Rhodesia și Botswana o zonă

Lucrările Comisiei O.N.U, 
pentru drepturile omului
GENEVA. — Cea de-a 33-a se

siune a Comisiei O.N.U. pentru 
drepturile omului și-a început, luni, 
la Geneva, dezbaterile asupra încăl
cărilor drepturilor omului în sudul 
Africii. A fost prezentat raportul 
grupului special al comisiei cu pri
vire la politica de apartheid și dis
criminare rasială în R.S.A., Namibia 
și Rhodesia. Acest cuprinzător do
cument conține un amplu material 
faptic, numeroase mărturii prin care 
sint denunțate crimele comise de 
regimurile minoritare ale lui Vorster 
și Smith împotriva populației afri
cane. De asemenea, in atenția co
misiei se află o serie de documente 
furnizate de Comisia Uniunii Inter
parlamentare, Consiliul Mondial al 
Păcii și Comitetul special al O.N.U. 
împotriva politicii de apartheid.

Vor fi dezbătute, de asemenea, 
probleme legate de sprijinul eco
nomic și militar acordat regimurilor 
rasiste din Africa australă de către 
monopolurije occidentale.

■ ■■■hub
Reuniunea O.P.E.C.Ieri au

Început la Viena lucrările reuniunii 
de două zile a miniștrilor finanțelor 
din statele membre ale O.P.E.C., des
tinată stabilirii programului de asis
tentă acordată țărilor în curs de dez
voltare. în lumina recomandărilor re
centei Conferințe ministeriale a or
ganizației.

La Istanbulau început lucră- 
rile Congresului Partidului Muncito
resc din Turcia. După cum infor
mează Agentolia, în discursul inau
gural- rostit de Behice Boran, pre
ședintele acestui partid, s-a subliniat 
necesitatea ca „Partidul Comunist 
din Turcia eă fie legalizat și să se 
permită turcilor obligați să trăiască 
in străinătate să revină în țară".

militară interzisă, unde se execută 
lucrări militare care prezintă o ame
nințare la adresa Botswanei. Se men
ționează că, de la începutul acestui 
an, Botswana a fost obiectul unui 
număr de 41 acțiuni de provocare 
din partea rasiștilor, inclusiv atacuri 
aeriene.

SALISBURY. — Autoritățile rasis
te rhodesiene încearcă prin toate 
mijloacele să asigure continuitatea 
politicii lor. Potrivit unei declarații 
a ministrului muncii în curînd se va 
proceda la o nouă recenzare a băr
baților albi de vârstă medie. Măsura 
nu a fost luată pentru a asigura pu
nerea in aplicare a vreunui proiect 
economic, ci pentru a afla pe ciți 
oameni poate să conteze regimul ra
sist al premierului Ian Smith. Din 
declarația ministrului rezultă că 
peste 12 000 bărbați între 38 și 50 de 
ani s-au sustras la ultimele recen
zări, Incercînd să evite mobilizarea.

MOZAMBIC

Apel la mobilizarea forțelor 
pentru consolidarea 

economiei
MAPUTO 28 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în fața muncitorilor de la 
„Compania Industrial da Matola", 
din Maputo, președintele Mozam- 
bieului, Samora Machel, a relevat 
necesitatea intăririi disciplinei, gra
dului de organizare și ridicării pro
ductivității muncii pentru construi
rea în țară a unei societăți bazate 
pe principii socialiste.

Prin dezorganizarea transportului 
și comerțului, în urma sabotajului 
elementelor reacționare, precum și ca 
urmare a unor calamități naturale — 
a spus președintele — s-au produs 
perturbați! în aprovizionarea unor 
regiuni, și in primul rînd a capita
lei, cu mărfuri de primă necesitate, 
în această situație se cere întărirea 
vigilenței împotriva uneltirilor duș
manilor revoluției mozambicane — 
a spus Samora Machel. Fiecare ce
tățean conștient trebuie să-și mobi
lizeze energia și inițiativa pentru 
depășirea greutăților vremelnice Și 
consolidarea victoriilor obținute.

CAPRICIILE VREMII
Statele Unite

Copleșiți realmente sub masivele 
cantități de zăpadă căzute luna tre
cută. new-yorkezii rîvneau la soarele 
cald al coastelor vestice ale tării, iar 
acum este rîndul californienilor să 
viseze la ploi torențiale și zăpezi ră
coritoare. Intr-adevăr, o perioadă 
prelungită de secetă afectează de 
citeva luni regiunile de la vest de 
Munții Stîncoși, stînjenind activități
le agricole și industriale.

Situația este cu atît mai grea cu 
cit economia statelor respective de
pinde în cea mai mare parte de a- 
provizionarea lor cu apă. fie pentru 
irigarea văii californiene, fie pentru 
alimentarea marilor complexe hidro

electrice din nord. In prezent, apro
vizionarea cu apă a culturilor din 
„Central Valey" din California a fost 
redusă cu 50 la sută. în raport cu 
nivelul obișnuit, fiind posibilă o re
ducere cu 75 la sută, în caz că seceta 
continuă.

Marea Britanie
Inundațiile care afectează de mai 

bine de o săptămînă întinse regiuni 
din Marea Britanie au provocat im
portante pagube materiale. In cen
trul și vestul Angliei apele rîurilor 
au ieșit din matcă, devastînd terenu
rile agricole. Oficialitățile au anunțat 
că patru persoane sînt date dispă
rute.

întrevederi ale șefului grupului 
de consilieri ai președintelui României
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

Cu prilejul vizitei sale in S.U.A., 
Vasile Pungan, șeful grupului de 
consilieri prezidențiali, a avut la 
Washington întrevederi cu Zbigniew 
Brzezinski, consilier al președintelui 
S.U.A. pentru problemele securității 
naționale, și cu Philip Habib, 
subsecretar de stat pentru proble
mele politice. Cu acest prilej, au fost 
abordate probleme ce privesc dezvol
tarea multilaterală a relațiilor dintre

România și S.U.A., precum și unele 
probleme internaționale de interes 
reciproc.

Reprezentantul român s-a mai tn- 
tîlnit cu John Sparkman, și Clement 
Zablocki, președinții •comitetelor pen
tru relații externe din Senat și Ca
mera Reprezentanților, precum și cu 
Charles Vanik, președintele subcomi
tetului pentru comerț din Camera 
Reprezentanților.

Încheierea vizitei tovarășului
Erich Honecker în R. P. Polona
VARȘOVIA 28 (Agerpres). — Erich 

Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, a făcut o vi
zită în Polonia în zilele de 26—27 
februarie și a avut convorbiri cu 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P. In comunicatul privind 
vizita s-a relevat că P.M.U.P. și 
P.S.U.G. vor depune eforturi con
secvente pentru întărirea colaborării 
dintre cele două țări și popoare. Au 
fost discutate, de asemenea, pro

bleme internaționale, subliniindu-se 
necesitatea intăririi procesului de 
destindere. Părțile au relevat impor
tanta măsurilor pentru limitarea 
înarmărilor și pentru dezarmare, 
precum și necesitatea îndeplinirii 
integrale a Actului final semnat la 
Helsinki. Ele au subliniat că Întîl
nirea de la Belgrad a statelor car* 
au semnat acest act trebuie să ser
vească' continuării constructive a 
procesului de destindere în Europa.

„Este necesară unirea eforturilor tuturor patriolilor 
pentru restabilirea democrației în Chile" 

Declarația Partidului Comunist din Chile

SANTIAGO DE CHILE 27 (Ager
pres). — Partidul Comunist din Chile 
a dat publicității, prin ziarul „Uni- 
dad Antifascista", o declarație în 
care se face analiza situației actuale 
din Chile. Partidul comunist, se spu
ne în document, este convins că nă
zuința spre dreptate și democrație 
este vie în inimile și mințile tuturor 
chilienilor care nu se vor împăca 
niciodată cu situația actuală și nu 
vor renunța la luptă.

Partidul Comunist din Chile con
sideră că, în prezent, pentru restabi
lirea democrației sînt necesare atît 
forțele Unității Populare, cit și efor
turile comune ala tuturor patrioților 
și democraților, participarea Partidu
lui creștin-democrat la lupta pen
tru formarea unui guvern democrat.

Realizarea acestui țel depinde de u- 
nitatea, spiritul de organizare și 
lupta hotărîtă a forțelor democrati
ce. populare. Majoritatea chilienilor 
este convinsă de necesitatea schim
bării situației existente în țară.

★

O declarație dată publicității la 
Havana de Comitetul chilian de 
solidaritate. cu rezistența anti
fascistă a denunțat asasinarea în 
Chile a lui Manuel Vargas, 
unul dintre membrii conducerii 
Partidului Comunist din Chile. 
Documentul precizează că, recent, in 
apele rîulul Maipo, din sudul țării, 
au fost descoperita mal multe ca
davre mutilate.

SPANIA

Demonstrații în sprijinul revendicărilor 
economice și politice

MADRID. — In diferite orașe și 
provincii ale Spaniei au avut loc du
minică și luni mari demonstrații și 
alte acțiuni organizate in sprijinul 
cererilor de amnistiere a deținuților 
politici și împotriva politicii agrare 
promovate de guvern — relatează 
agențiile de presă.

Peste 10 000 de persoane au luat 
parte, duminică. Ia manifestațiile 
care au avut loc în holurile primă
riilor și incintele bisericilor din Țara 
Bascilor — acțiuni de protest deve
nite frecvente în ultima vreme in

Spania — exprimlndu-și adeziunea 
față de cererile opoziției democratice 
privind amnistierea deținuților po
litici — relatează agenția Reuter. în 
provinciile din nordul țării, scrie 
aceeași agenție, mai bine de 16 000 
de agricultori, nemulțumiți de pre
turile stabilite de guvern la produ
sele agricole și de măsura privind 
interzicerea sindicatelor salariaților 
agricoli, au participat, duminică, la 
acțiuni de protest, blocînd cu tractoa
rele principalele artere de circulație 
din această regiune.

Valoroase date științifice în urma
noului experiment cosmic sovietic
Fără a fi o „premie

ră absolută", recen
ta expediție cosmi
că sovietică (7—25 
februarie) cu trenul 
spațial format din 
nava „Soiuz-24" și 
stația științifică orbi
tală „Saliut-5“, avind 
la bord pe comandan
tul Viktor Gorbatko
și inginerul Iuri Glaz
kov, iți are elemen
tele sale distinctive. 
Vehiculul spațial și-a 
încheiat cursa acolo 
unde o incepuse : pe 
pămintul Kazahsta- 
nului, astfel incit 
membrii echipajului 
au putut reveni cu 
ușurință la punctul 
de plecare, cosmodro- 
mul Baikonur, unde 
se află in prezent, sub 
atenta supraveghere 
a medicilor și specia
liștilor.

Bilanțul noii mi
siuni spațiale se de
tașează, potrivit pri
melor evaluări, prin 
bogăția d'e date știin
țifice și tehnologice 
acumulate : casete cu 
filme, mostre tehno
logice, preparate bio
logice și medicale, 
biofixatoare cu semin
țe încolțite sau plante 
crescute la bordul sta
ției, alte materiale de 
cercetare — toate in- 
cununind o amplă ac

Au fost aduse ima
gini inedite ale su
prafeței planetei — 
care oferi informații 
utile unor domenii 
științifice și econo
mice — date noi pri
vind determinarea 
transparenței păturilor 
superioare ale atmos
ferei terestre, preci
zări referitoare la ca-

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA

tivitate cosmică.

racteristicile spectrale 
ale vaporilor de apă și 
ale unor compuși chi
mici formați deasupra 
diferitelor regiuni o- 
ceanice și continen
tale. Experimentul teh
nologic privitor la de
terminarea particula
rităților procesului de 
■cristalizare și difuzie 
a substanțelor fuzibi- 
le in condițiile im
ponderabilității s-a 
soldat cu obținerea u- 
nor mostre de crista
le. mult așteptate de 
specialiști pentru stu
dii comparate cu ex
perimentele terestre 
și cu modelele realiza
te in timpul zborului 
primului echipaj al sta
ției ; concluziile vor 
servi pentru definiti
varea cercetărilor asu

pra compoziției com
plexe a unor materia
le, cum sint, de 
pildă, semiconductoa
rele. Prezintă, desigur, 
însemnătate științifică 
și practică noua serie 
de experiențe medicale 
efectuate asupra stării 
sistemului cardiovas
cular in diverse ipos
taze, stabilirea pragu
lui limită de sensibi
litate a aparatului 
vestibular, măsurarea 
modificărilor ce inter
vin in circulația sîn- 
gelui, a greutății cor
pului in timpul navi
gației cosmice ș.a. 
Reușita cercetărilor și 
experiențelor efectuate 
confirmă și calitatea 
aparatelor create In 
acest scop.

„Pentru echipajul 
Gorbatko — Glazkov 
este caracteristică efec
tuarea unui mare vo
lum de muncă in tim
pul acestei expediții", 
releva pilotul-cosmo- 
naut Vladimir Satalov, 
conducătorul pregătirii 
cosmonauților, care a 
conchis : „Fiecare zi 
de zbor a fost folosită 
cu eficacitate maximă, 
iar cosmonauții au re
alizat o serie de cer
cetări de mare interes 
pentru știința și eco
nomia națională".

M. CORUȚ

• MACARA-GIGANT. 
Specialiștii sovietici au efectuat 
probele unei platforme de ridi
cat instalații în greutate de pînă 
la 1 000 tone. A fost creat un 
sistem automat de dirijare de 
la distanță a tuturor mecanis
melor și agregatelor acestei 
complexe platforme, ce poate fi 
controlată de un singur om. 
Instalația va fl utilizată la con
struirea de combinate chimice 
modeme, întreprinderi petro
liere și din alte raimuri unde 
agregatele ating greutăți de sute 
de tone.

• TRAGEDIA MICU
ȚULUI MICHELE.
de 10 ani, Michele Colonna a

fost pur și' simplu... vlndut 
de părinții săi într-o piață 
din zona Apuliei (Italia). El 
a fost cumpărat de un la
tifundiar care a plătit părinților 
copilului 40 000 lire și... cîteva 
kilograme de brinză. Mai tîrziu, 
acesta l-a revîndut pe Michele, la 
un preț dublu, unui țăran înstă
rit. ' Astfel, vreme de cinci ani, 
copilul, trecînd din stăpîn în 
stăpîn. a constituit literalmente 
o marfă vie, la discreția celor 
ce-1 achiziționaseră pentru a-1 
exploata. Cazul este strict au
tentic, faptele relatate consti
tuind capetele de acuzare ale 
unui proces desfășurat la tri
bunalul din orașul italian Bari. 
Din nefericire, Michele nu mai 
există. Biruit de deznădejde, 
copilul de 15 ani și-a pus capăt

zilelor, gestul său fiind un pu
ternic act acuzator la adresa 
orinduirii care a făcut posibilă 
practicarea unui asemenea gen 
de sclavie in plin secol XX.

• LA 30 MILIARDE 
ANI-LUMINĂ. La Acade
mia franceză de științe au fost 
examinate primele fotografii 
obținute cu ajutorul unui nou 
telescop (construit în comun de 
mai multe țâri vest-europene), 
avind diametrul de 3.6 m și care 
va face vizibile stele de 100 
milioane de ori mai puțin lu
minoase decit cele ce pot fi 
observate cu ochiul liber. După 
examinarea fotografiilor specia
liștii au apreciat că aparatul se 
distinge printr-o extremă preci-

DE PRETUTINDENI
zie și printr-o putere ce depă
șește așteptările constructorilor 
săi. Acest telescop va permite 
obținerea de imagini ale gala
xiilor situate la distanță de 30 
miliarde ani-lumină și ale qua- 
sarilor de zece ori mai îndepăr
tați. Tradusă in kilometri, dis
tanța menționată ne dă un nu
măr alcătuit din 24 de cifre.

• DIN VIATA MINE
RILOR. Pictorul britanic Jack 
Crabtree obișnuia, în ultima 
vreme, să coboare aproape zi 
de zi într-una sau alta din mi

nele de cărbuni situate într-o 
zonă a Țării Galilor. El își pro
pusese o suită de lucrări care, 
împreună, să reprezinte o amplă 
imagine a muncii și vieții oa
menilor din subteran. Trăind in 
mijlocul minerilor, pictorul a 
fost impresionat de căldura, 
prietenia, solidaritatea ce-i lea
gă pe acești oameni. Expoziția 
deschisă la Londra, cuprinzînd 
119 secvențe — picturi, de
sene, acuarele — din uni
versul minerilor, s-a bucurat 
de mare succes, vizitatorii rele- 
vind autenticitatea și umanis-

fnul de care sînt pătrunse lucră
rile artistului.

• ȘANTIER NAVAL 
DE DOUĂ MILENII, Spe
cialiști chinezi au descoperit, la 
Canton, o prețioasă mărturie 
arheologică. Este vorba de un 
șantier naval datînd din perioa
da dinastiei Chin (255—206 
î.e.n>). Ei au constatat că aici 
puteau fi construite simultan 
trei ambarcațiuni din lemn care, 
avind o capacitate de pînă la 60 
de tone, ajungeau la 30 m lungi
me și 8 m lățime. Se pare că 
șantierul naval a fost abandonat 
la începutul dinastiei Han 
(206—23 i.e.n.).

• MORI DE VÎNT GI
GANTICE. Imaginați-vă o 
moară de vînt ale cărei aripi au 
suprafața unui teren de fotbal. 
Tehnica actuală a conceput ase
menea coloși în vederea cap
tării pe scară largă a energiei 
eoliene. Potrivit unui studiu în
tocmit la cererea administrației 
Statelor Unite, 10 000 de astfel 
de mori ar putea acoperi, pînă 
in 1995, circa 20 la sută din ne
voile energetice ale țării. 54 000 
de mori uriașe — se arată în 
acest document — ar furniza. în 
același interval de timp, canti
tatea de energie electrică pe 
care o produc în termocentrale 
două miliarde de barili de pe
trol. In Ohio funcționează 
un prototip micșorat de moară-

glgant : paletele sale sint lungi 
de... numai 38 m.

• UN NOU TIP DE 
TRATAMENT DENTAR. 
Binecunoscuta bormașină este 
înlocuită cu un spray, jetul 
fiind îndreptat asupra dinte
lui cariat. Substanța respec
tivă. denumită GK—101, di
zolvă și curăță, pe cale 
chimică, locul atacat. Restu
rile rezultate din această ope
rație sint scoase din cavitatea 
bucală cu ajutorul unei pompe. 
Urmează plombarea. Tratamen
tul unei carii după noua meto
dă, pusă la punct de doi medici 
stomatologi din Boston (S.U.A.), 
durează, în medie, opt minute. 
Procedeul este nedureros.
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