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FRUCTUOASE
DINTRE ROMANIA Șl SENEGAL

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Leopold Sedar Senghor

au semnat documente de importanță istorică

din
503- .gW

seor

rea

Președintele Republicii So
cialiste 
Nicolae 
ședințele 
Leopold 
semnat sîmbătă, 24 aprilie, în 
cadrul unei ceremonii. Decla
rația solemnă comună a Re
publicii Socialiste România și a 
Republicii Senegal.

Cei doi șefi de stat au sem
nat, de asemenea. Acordul de 
cooperare economică, tehnică 
și științifică între Republica 
Socialistă România și Republi
ca Senegal și au adoptat Co
municatul comun.

în cadrul aceleiași ceremo
nii, tovarășul Nicolae Iones- 
cu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economi
ce Internaționale, și Adrien 
Senghor. ministrul dezvoltă
rii turale și hidraulicii, au 
semnat Protocolul de coopera
re în domeniile mineritului, 
industriei, dezvoltării rurale, 
asistentei tehnice și formării 
de cadre dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Senegal.

După semnarea documente
lor, președinții 
Ceaușescu și Leopold 
Senghor și-au strîns 
cu căldură, s-au îmbrățișat cu 
prietenie.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Senegal, Leo
pold Sedar Senghor, au rostit 
apoi alocuțiuni, care au fost 
urmărite cu deosebit interes și 
subliniate cu aplauze de cei 
prezenți.

La solemnitate au partici
pat tovarășii Manea Mănescu, 
Ștefan Voitec, Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Gheorghe Cioa
ră, Emil Drăgănescu, Paul Ni- 
culescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ște
fan Andrei, Iosif Banc, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Ion Io- 
niță. Ion Ursu, Angelo Micu- 
lescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agricul
turii și industriei alimentare, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, alți mem
bri ai guvernului, ambasado
rul țării noastre în Senegal.

Au asistat Louis Alexan- 
drenne, Alioune Sene, Ibrahi- 
ma Boye, Amadou Bouta 
Gueye, Moustapha Niasse, ce
lelalte persoane oficiale se- 
negaleze care îl însoțesc pe 
președintele Leopold Sedar 
Senghor în 
noastră.

România, tovarășul 
Ceaușescu, și pre- 
Republicii Senegal, 
Sedar Senghor, au

Nicolae 
Sedar 

miinile

vizita sa în țara

A

NICOLAE CEAUȘESCU
Domnule președinte. 
Domnilor,
Tovarăși,

Prin semnarea Declarației 
solemne comune, a Acordului 
de colaborare economică și 
tehnico-științifică pe termen 
lung și a celorlalte documen
te concretizăm intr-un mod 
deosebit rezultatele vizitei 
dumneavoastră în România.

Vizita și convorbirile pe 
care le-am avut ne-au dat po
sibilitatea să ajungem la acor
duri și înțelegeri comune cu 
privire la colaborarea econo
mică. tehnico-științifică și cul
turală dintre țările noastre. 
Prin documentele semnate as
tăzi așezăm această colabora
re pe o bază juridică trainică, 
punem în mod expres la te
melia acestei colaborări prin
cipiile deplinei egalități, res
pectului și avantajului reci
proc. Fără nici o îndoială că 
viitorul rezervă o perspectivă 
minunată colaborării multi
laterale dintre popoarele noas
tre.

Un document de deosebită 
importanță este Declarația so
lemnă comună care consem
nează faptul că în probleme
le fundamentale ale vieții in-

temaționale. ale dezvoltării 
contemporane, țările noastre 
sint animate de dorința de a 
pune capăt vechii politici de 
inechitate și de a acționa pen
tru realizarea unei politici 
noi, bazată pe deplina egali
tate în drepturi, pe respectul 
independenței și suveranită
ții naționale, neamestecul în 
treburile interne, pe renunța
rea la forță și la amenințarea 
cu forța.

în cursul convorbirilor am 
ajuns la înțelegerea comună 
de a intensifica colaborarea 
țărilor noastre pe plan inter
național. în cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite și al al
tor organisme internaționale.

Iată de ce doresc să exprim 
deplina satisfacție a noastră, a 
poporului român pentru re
zultatele deosebit de fruc
tuoase ale vizitei dumneavoas
tră în România. — vizită care 
reprezintă un moment de sea
mă în relațiile dintre cele 
două țări.

V-aș ruga să transmiteți po
porului prieten senegalez sen
timentele de prietenie și soli
daritate ale poporului român 
și cele mai bune urări de pros
peritate și bunăstare. (Aplau
ze).

Domnule președinte,

Aș dori să încep prin a vă 
mulțumi pentru primirea atît 
de prietenească și atît de ge
neroasă pe care ne-ați rezer
vat-o.

Desigur, am citit multe cărți 
și articole despre România și 
o cunoșteam din punct de ve
dere teoretic. Vizita preceden
tă pe care am făcut-o în luna 
august a anului trecut și vizita 
pe care o facem în prezent, 
delegația senegaleză și cu mi
ne, ne permit să cunoaștem și 
să înțelegem mai bine poporul 
român.

Aș dori să adaug mulțumi
rile mele Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporu
lui român.

Așa cum ați spus, domnule 
președinte, documentele pe 
care le-am semnat astăzi con
stituie o bază juridică solidă 
a cooperării noastre și am ho- 
tărit să le aplicăm imediat în 
practică. în acest cadru, vom 
avea plăcerea să primim o 
delegație românească în luna 
mai, iar miniștri și specialiști 
senegalezi vor face în viitor 
vizite în România.

Mă voi opri aici, deoarece 
am avut mai multe ocazii pu
blice pentru a exprima admi
rația pe care o avem pentru 
calea exemplară a României 
pe drumul spre comunism. De 
aceea, îmi sintetizez sentimen
tele, spunîndu-vă din nou — 
vă mulțumesc ! (Aplauze).

uva traducerii în viață a obiec
tivelor Programului P.C.R.. a 
sarcinilor cu care sint investite 
cmd-ratele in perioada 1976—■ 
1980 — perioada cmcmalului re
voluției trhnico-stiintifire. Tî- 
niad seama de importanța hotă- 
ritoare a etapei pe care o stră
batem pentru ridicarea patriei 
pe noi culmi ale civilizației so
cialiste. Uniunea Generală a Sin- 

otetar — organizație largă de 
iasă a celor ce muncesc — este 

chemată să-și asume un rol im
portant în procesul transformă
rilor revoluționare, complexe, 
pe care le cunoaște viata po
porului nostru sub condu
cerea partidului. a secretaru
lui său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Congresul va analiza și adop
ta. pe baza experienței acumu
late în activitatea sindicatelor, 
căile si metodele, măsurile prin 
care sindicatele să-și aducă o 
contribuție superioară Ta dez
voltarea multilaterală a tării 
prin unirea susținută a efortu
rilor oamenilor muncii în vede
rea îndeplinirii sarcinilor stabi
lite de partid. De asemenea, in 
lumina documentelor celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R.. a in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceausescu. Congresul U.G.S.R.

55

• COLECTIVELE DE MUN
CĂ DIN 17 ÎNTREPRINDERI 
INDUSTRIALE DIN JUDEȚUL 
HUNEDOARA au îndeplinit, 
pină in prezent, sarcinile de 
plan pe 4 luni, creind premisele 
realizării unei producții supli
mentare în valoare de peste 50 
milioane lei. pînă la finele lunii 
aprilie. Situindu-se in rindul u- 
nităților hunedorene fruntașe, 
întreprinderea minieră Barza 
a obținut o creștere a producti
vității muncii cu 8.5 la sută față 
de prevederi, iar întreprinderea 
„Vidra“-Orăștie și fabricile 
industrie locală din județ 
realizat și furnizat in plus 
semnate cantități de bunuri 
larg consum și materiale 
construcții.

de 
au 
în
de 
de
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încheierea convorbirilor oficiale
DEJUN OFERIT DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU Șl 
TOVARASA ELENA CEAUSESCU IN ONOAREA PREȘEDINTE
LUI LEOPOLD SEDAR SENGHOR Șl A DOAMNEI COLETTE 
SENGHOR
DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNA A REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA Șl A REPUBLICII SENEGAL
COMUNICAT COMUN
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU Șl PREȘEDINTELE 
LEOPOLD SEDAR SENGHOR, ' PRIMIȚI CU DEOSEBITA 
CĂLDURĂ DE LOCUITORII CAPITALEI '
CONFERINȚA DE PRESA

• ÎNTREPRINDEREA FO
RESTIERĂ DE EXPLOATARE 
ȘI TRANSPORT. ÎNTREPRIN
DEREA DE CONFECȚII DIN 
MIERCUREA CIUC ȘI ÎNTRE
PRINDEREA JUDEȚEANĂ DE 
INDUSTRIE LOCALA DIN JU
DEȚUL HARGHITA au anunțat 
îndeplinirea angajamentelor a- 
sumate în întrecerea socialistă. 
Utilizind la parametri superiori 
mașinile, utilajele și timpul de 
lucru, aceste colective harghite- 
ne au realizat o producție su
plimentară de peste 35 milioa
ne lei. Mai mult de 90 la sută 
din acest spor a 
seama creșterii 
muncii.

fost obținut pe 
productivității

DIN JUDEȚUL• CHIMIȘTII 
BRAȘOV au realizat peste plan, 
de la începutul anului, mai mult 
de 3 000 tone de îngrășăminte 
chimice cu azot. Cele mai bune 
rezultate în întrecere au fost 
înregistrate de chimiștii din O-

ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI REPUBLICII SENEGAL

Plecarea din Capitală
Duminică, 25 aprilie, a luat 

sfîrșit vizita oficială de priete
nie întreprinsă în țara noastră, 
la invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu. de pre
ședintele Republicii Senegal, 
Leopold Sedar Senghor, împreu
nă cu doamna Colette Senghor.

Desfășurată sub semnul sti
mei, prieteniei și respectului re
ciproc, această nouă întîlnire la 
nivel înalt româno-senegaleză 
s-a încheiat cu rezultate de o 
deosebită însemnătate, materia
lizate în documentele importan
te adoptate, care deschid noi 
perspective de extindere a cola
borării dintre cele două țări în 
domeniile politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural, de adin- 
cire a conlucrării pe tărîmul 
vieții internaționale, în folosul 
lor comun, al edificării unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Ceremonia plecării înalților 
oaspeți senegalezi s-a desfășu
rat pe aeroportul Otopeni. Pe 
frontispiciul aerogării se aflau 
portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Leopold Sedar 
Senghor, încadrate de drapelele 
de stat ale României și Senega
lului. Pe mari pancarte erau în
scrise urările : ..Să se dezvolte 
continuu relațiile de prietenie, 
solidaritate și cooperare dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Senegal, în intere
sul ambelor noastre popoare, al 
păcii și colaborării internațio
nale !“, „Trăiască pacea, prie
tenia și colaborarea între toate 
popoarele lumii !“.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Leopold Sedar Senghor, tova
rășa Elena Ceaușescu și doam
na Colette Senghor sosesc 
preună la aeroport.

(Continuare in pag. a IlI-a)

ce desfasriră ia condițiile In 
care manie țeiuri pe care ni 
ie-am prepus reclamă creșterea 
roiului somai-poutic al sindi
catelor. eforturi mai mari pen
tru asigurarea partiapăm largi, 
ma: eLcteute a oamenilor mun
cii de la orașe si sate la elabo
rarea st realizarea practică a 
planurilor ce dezvoltare a eco- 

.-ș-.t.-.a'.-. A:~.-r..r.â cen
tru rezolvarea la un nivel cali
tativ superior a problemelor eco
nomice. sindicatele militează 
per.tru promovarea întrecerii so
cialiste. a inițiativelor muncito
rești. a progresului tehnic, pen
tru îmbunătățirea perfecționării 
profesionale a forței de muncă 
in toate domeniile de activitate. 
Totodată, sindicatele participa 
Ia elaborarea si punerea in prac
tică a măsurilor de îmbunătă
țire a condițiilor de muncă si 
viață ale oamenilor. Ia exerci
tarea controlului obștesc, orga
nizează trimiterea Ia odihnă și 
tratament a încadratelor și fami
liilor acestora.

In structura social-politică a 
țării. sindicatele participă nemij
locit Ia înfăptuirea politicii 
P.C.R- de dezvoltare multilatera
lă a patriei, de creștere a nive
lului de trai, a bunăstării gene
rate a oamenilor muncii. Activi
tatea economică desfășurată de 
o-ganele și organizațiile sindi
cale urmărește cu prioritate 
sporirea productivității muncii, 
folosirea integrală a capacități
lor de producție si a timpului 
de lucru, diminuarea consumu
lui de materii prime, combusti
bil și energie, creșterea eficien
tei economice a întreprinderilor, 
stimulind pe această cale com
bativitatea. exigenta si respon
sabilitatea revoluționară. spiri
tul gospodăresc si de discinlină 
al oamenilor muncii în dubla 
lor calitat» de proprietari si be
neficiari ai bunurilor materiale. 
T-. aceeași ordin° a răspunderi
lor ce revin sindicatelor, un loc 
deosebit de important revine ac
tivității politico-ideologice si

cultural-educative. Organele și 
organizațiile sindicale contri
buie la educarea comunistă a 
oamenilor in spiritul atitudinii 
înaintate față de muncă, față de 
proprietatea socialistă, la afir
marea in muncă a conștiinței de 
tip nou. a principiilor și norme
lor eticii și echității socialiste.

Uniunea Tineretului Comunist 
și U.G.S.R.. care fac parte din 
Frontul Unității Socialiste, co
laborează strins in organizarea 
și desfășurarea întrecerii socia
liste. pentru mobilizarea tineri
lor la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor economice, la susține
rea acțiunilor edilitar-gospodă- 
rești. la educarea tinerei gene
rații pe măsura valorilor morale, 
politice, caracteristice omului de 
tip nou. Din acest punct de ve
dere. cincinalul pe care l-am in- 
cheiat recent constituie o expe
riență revelatorie. Desigur, ac
tualul cincinal, marile obiective 
care il definesc impun întărirea 
acestei conlucrări. Rodul ei. fi
nind seama de obiectivele sta
bilite de Congresul U.T.C., ca și 
de cele ce vor fi stabilite de 
Congresul U.G.S.R.. se va mate
rializa în rezultatele șî mai mari 
ce vor fi dobîndite. rezultate la 
înălțimea sarcinilor ce revin 
ambelor organizații în înfăptui
rea Programului P.C.R.

Tinerii țării, din care o parte 
însemnată sint membri ai sindi
catelor. conștienți de răspunde
rile ce le revin fată de înfăptui
rea Programului P.C.R. de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate si înaintare a 
României spre comunism, de da
toria pe care o au de a-și in
tensifica eforturile pentru înflo
rirea continuă a patriei, adre
sează salutul lor Congresului 
U.G.S.R. Urind participanților 
succes deplin în dezbateri, ti
nerii isi exprimă angajamentul 
de a-și spori contribuția la în- 
denlinirea în cit mai bune con
diții a sarcinilor pe care par
tidul le-a trasat sindicatelor din 
tara noastră.

posturile noastre deAzi, în jurul orei 9, 
radio și televiziune vor transmite direct de la 
Sala Palatului Republicii deschiderea lucrări
lor Congresului Uniunii Generale a Sindicate
lor din România.

rașul Victoria, care au obținut 
o producție-marfă suplimentară 
în valoare de 15 milioane lei, și 
de colectivul întreprinderii de 
coloranți Codlea.

• ENERGETICIENII DE LA 
IERNUT, FÎNTÎNELE ȘI TÎR- 
NĂVENI, utilizînd instalațiile la 
parametri superiori, au realizat 
peste planul la zi 65 milioane 
kilowați/oră energie electrică. 
Aplicind in același timp măsuri 
eficiente de gospodărire a fie
cărui gram de combustibil con
vențional, ei au economisit, tot
odată, o cantitate de combusti
bil suficientă pentru producerea 
in plus a circa 10 milioane ki
lowați/oră.

a-

• CENTRALA MINEREURI
LOR DIN DEVA a îndeplinit 
înainte de termen planul pro
ducției globale pe primele 4 
luni ale anului. Obținerea
cestui succes, care se datorește 
îndeosebi creșterii productivită
ții muncii cu peste 5 la sută 
față de sarcina stabilită, confir
mă în practică hotărîrea mine
rilor și preparatorilor de a în- 
tîmpina cu realizări cit mai mari 
aniversarea a 55 de ani de la 
crearea partidului și ziua de 
1 Mai. în avansul de timp ciști- 
gat, colectivele de muncă din 
întreprinderile și exploatările 
miniere aparținînd centralei vor 
da o producție suplimentară în 
valoare de peste 19 milioane lei.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

FIECARE ZI, FIECARE ORĂ, 
FOLOSITE DIN PLIN PENTRU 

GRĂBIREA IIITMIILIII
A w A U

MUREȘ HUNEDOARA:

Se muncește 
din zori

Viteza de lucru
poate fi sporită!

A V Ași pînă în noapte
Deși pină în prezent în jude

țul Mureș semănatul porumbu
lui s-a realizat doar pe 22 la 
sută din suprafețele destinate a- 
cestei culturi, există condiții ca 
înainte de 1 Mai această lucra
re să poată fi încheiată. O cer
titudine în această direcție o o- 
feră hotărîrea lucrătorilor ogoa
relor de a folosi la maximum u- 
tilajele, orice clipă bună de lu
cru, asigurînd un ritm intens 
lucrărilor actuale.

La C.A.P. Band îi întîlnim pe 
tînărul mecanizator Simion Pop 
și pe cooperatorii Iosif Zsido, 
Arpad Zsabo, Zsigmond Bartha. 
Spre seară fiind, aflăm de la ei 
că tocmai terminaseră de pregă
tit o parcelă de 20 ha pe care in 
ziua următoare vor intra semă- 
nătorile. în ziua raidului, acțio
nau la Band 9 discuri, 6 semă
nători, un combinator și 6 agre
gate de erbicide. Au 
nate pină acum 223 
rumb, existînd astfel 
tea ca, menținînd un 
de 60 ha, însămînțatul să se ter- 
ming înainte de 28 aprilie. Se 
lucrează intens și în celelalte 5 
cooperative subordonate Consi
liului intercooperatist Band. 29 
de discuri, 5 combinatoare asi
gură celor 22 de semănători ale 
C.A.P. Oroi, Mădăraș, Fînațe, 
Grebeniș și Band front de lucru

fost semă- 
ha cu po- 
posibilita- 

ritm zilnic

MIRCEA BORDA

(Continuare in pag. a Il-a)

Șemănatul porumbului consti
tuie cea mai urgentă lucrare a- 
aflată pe agenda agricolă din 
județul Hunedoara. Importante 
forțe mecanice deservite de me
canizatori și cooperatori intro
duc sămînța sub brazdă, după 
ce în prealabil au pregătit plan
telor un bun pat germinativ. Se 
înaintează cu o viteză de peste 
1 100 ha pe zi, care după afir
mația inginerului Mihai Gută, 
directorul adjunct al direcției a- 
gricole. județene, asigură înche
ierea însămînțatului în perioa
da optimă.

La C.A.P. Ilia, mecanizatorii 
lucrează în schimburi prelungi
te pe baza unor ordine zilnice 
întocmite de specialistul unită
ții care indică cu exactitate ca
racteristicile tarlalei, parametrii 
cantitativi și calitativi ai lucră
rii, alte sarcini de serviciu. In
ginerul șef cercetează cu atenție 
fiecare porțiune ce urmează a fi 
însămînțată, verifică reglajul se
mănătorilor în scopul asigurării 
densității optime la ha. suprave
ghează permanent mersul lucră
rilor. Așa se face că întreaga 
suprafață însămînțată a primit 
calificativul foarte bine. Cu rea
lizări semnificative se prezintă, 
de asemenea, cooperativele agri
cole din Jeledinți, Gurasada, 
Pui, Vaidei, Hărău, Bretea Mu- 
rețeană și altele care au însă- 
mînțat deja 70—80 la sută din

ALEXANDRU BALGRADEAN

(Continuare in pag. a Il-a)
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INTILNIRE
Tovarășul Ion Pățan, vice- 

prim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, s-a intilnit duminică cu 
Zakaria Tewfik Abdel-Fattah, 
ministrul comerțului și aprovi
zionării al R.A. Egipt, care se 
află in vizită în țara noastră în 
fruntea unei delegații econo
mice.

în timpul convorbirii, cei doi 
miniștri și-au exprimat satisfac
ția pentru rezultatele pozitive 
înregistrate in domeniul colabo
rării și cooperării economice, 
tehnico-științifice și al schimbu
rilor comerciale intre cele două 
țări, la baza cărora se află înțe
legerile și acordurile convenite 
cu prilejul întilnirilor dintre 
președinții Nicolae Ceausescu și 
Anwar El Sadat. în spiritul in
dicațiilor celor doi șefi de stat 
au fost convenite, de asemenea, 
noi măsuri și acțiuni menite să 
pună în valoare posibilitățile e- 
xistente între România și R.A. 
Egipt.

în cursul aceleiași zile, Ion Pă- 
țan și Zakaria Tewfik Abdel- 
Fattah au semnat Protocolul in- 
terguvernamental care prevede 
măsuri pentru dezvoltarea, in 
continuare, a schimburilor co
merciale între cele două țări.

ALTE DELEGAȚII SINDICALE DE PESTE HOTARE 
AU SOSIT PENTRU A PARTICIPA

LA CONGRESUL U.G.S.R.
Simbătă seara și duminică au 

mai sosit, pentru a participa la 
Congresul Uniunii Generale a 
Sindicatelor, ale cărui lucrări 
încep azi dimineață în Capitală, 
reprezentantul Biroului Inter
național al Muncii (B.I.T.), re
prezentantul Uniunii sindicate
lor din ramurile constructoare 
de m'șini din Marea Britanie, 
reprezentantul Federației Na
ționale a Sindicatelor Muncito
rilor și Funcționarilor din Liban, 
reprezentantul Confederației Sin
dicatelor Creștine din Belgia, re
prezentantul Congresului Sindi
catelor din Scoția, delegația 
Uniunii Marocane a Muncii, re
prezentantul Uniunii muncitori
lor agricoli și de alte profesii 
din Guyana, reprezentantul U- 
niunii Naționale a Sindicate
lor Oamenilor Muncii din 
R. P. Benin, reprezentantul U- 
niunii Generale a Oamenilor 
Muncii din Spania (U.G.T.S.), 
reprezentantul Congresului Ir
landez al Sindicatelor, delegația 
Federației CGIL-CISL-UIL. din 
Italia, reprezentantul Centralei 
Unice a Oamenilor Muncii din 
Chile, reprezentantul Uniunii 
Oamenilor Muncii din Gambia, 
delegația Confederației Sindica
telor Muncitorilor din Turcia 
(TtJRC-IȘ). reprezentantul Con
federației Generale a Oameni
lor Muncii din Costa Rica, re
prezentantul Confederației Oa
menilor Muncii din Ecua
dor, reprezentantul Congresului 
Muncii din Mexic, reprezen

GRĂBIREA RITMULUI 
ÎNSĂMÎNȚĂRII PORUMBULUI

SUCEAVA:

Folosirea tuturor 
forțelor satului9

pentru executarea 
lucrărilor 

și pregătirea terenului 
în ciuda condițiilor atmosferi

ce nefavorabile, agricultorii su
ceveni au acționat ferm, organi- 
zindu-și gospodărește activitatea 
astfel incit munca pe ogoare să 
se desfășoare in mod normal. 
Acolo unde a fost posibil, trac
toarele au arat și insămințat in 
flux continuu ; ziua și noaptea, 
fiecare oră bună de lucru fiind 
folosită din plin. De asemenea, 
printr-o mai bună organizare a 
muncii, prin asigurarea in per
manență a tuturor punctelor de 
lucru cu sămința necesară, s-a 
reușit ca viteza medie zilnică să 
sporească simțitor, cîștigindu-se 
zile prețioase. Mai mult chiar, 
comandamentele locale au acțio
nat cu energie pentru antrena
rea tuturor forțelor satului la 
executarea lucrărilor. în raidul 
efectuat in aceste zile prin ci
teva localități bucovinene am 
remarcat un fapt relevant pen
tru spiritul gospodăresc, pentru 
energia cu care se acționează, 
pentru hotărirea de a executa 
lucrările agricole la timp, folo- 
sindu-se din plin vremea favo
rabilă, ferestrele însorite, cînd 
ogoarele își pot primi semănăto
rii. La Uișești. Stulpicani, Ci- 
prian Porumbescu. Frasin, in 
toate comunele vizitate, acolo 
unde tractoarele nu puteau in
tra in ogorul moale, și-au făcut 
apariția plugurile cu cai și se
mănătorii cu mina. Apelul la 
practicile agricole tradiționale, 
impus, așa cum subliniam, de 
vremea ploioasă, s-a dovedit mai 
mult decit eficient, astfel că, la 
această oră, lucrările se află în 
stadiu avansat. Cartofii timpurii 
au fost plantați pe întreaga su
prafață planificată. Semănatul 
cartofilor de toamnă, cultura 
care deține cea mai mare pon
dere in economia agrară a ju
dețului. se execută pe ultimele 
4 mii de hectare. în ritm susți
nut se însămînțează și plantele 
furajere, ca și sfecla de zahăr, 
concomitent cu aplicarea îngră
șămintelor chimice și a gunoiu
lui de grajd. Deși, însămînțatul 
porumbului încă nu a început, 
pregătirea terenului este efec
tuată in întregime.

AL. DOBRE

SOSIRE
Tovarășul Janos Fazekas, vl- 

ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului interior, 
s-a înapoiat duminică la amia
ză din R.S. Cehoslovacă, unde 
a făcut o vizită de schimb de ex
periență în domeniul comerțu
lui interior și a participat la 
deschiderea Tîrgului internațio
nal de bunuri de consum de la 
Brno.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți Traian 
Dudaș, ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor, mem
bri ai conducerii Ministerului 
Comerțului Interior.

PLECĂRI
Ministrul industriei metalur

gice, Neculai Agachi. președin
tele părții române in Comisia 
mixtă guvernamentală româno- 
indiană de cooperare economică, 
tehnică și științifică. a plecat 
duminică la New Delhi pentru a 
participa la lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei mixte.

★
Delegația economică egip

teană, condusă de Zakaria Tew
fik Abdel-Fattah. a părăsit, 
duminică după-amiază, Capi
tala.

tantul Centralei Naționale a 
Oamenilor Muncii din Panama, 
reprezentantul Federației Uni
tare Sindicale din Salvador, de
legația Confederației Sindica
le Congoleze. reprezentantul 
sindicatelor din Mozambic. de
legația Confederației Sindicate
lor din Finlanda (S.A.K.). re
prezentantul Confederației Sin
dicale a Oamenilor Muncii din 
Columbia, delegația Federației 
Generale a Sindicatelor din 
Coreea. delegația Consiliului 
Central al Mișcării Sindicale 
Revoluționare din Cehoslovacia, 
delegația Federației Sindicate
lor Libere Germane (F.D.G.B.), 
reprezentantul Confederației Na
ționale a Oamenilor Muncii din 
Guineea, reprezentantul Uniu
nii Naționale a Oamenilor 
Muncii din Guineea-Bissau.

La aeroportul international 
Otopeni, oaspeții au fost în
tâmpinați de membri ai Comi
tetului Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R.. de activiști 
ai sindicatelor.

CRONICA U.T.C.
Simbătă a părăsit Capitala 

tovarășa Stela Chioveanu. 
membră a Biroului C.C. al 
U.T.C., care va participa la 
lucrările celui de-al 5G-lea 
Congres national al Tineretu
lui Comunist din Belgia.

MUREȘ:

Se muncește 
din zori

și pînă în noapte
(Urmare din pag. I)

pentru un ritm zilnic de 220 ha, 
ceea ce înseamnă că în 6 zile se
mănatul porumbului se va ter
mina. Mecanizatorii lucrează de 
la ora 5 dimineața pînă la ora 
20. Buna funcționare a trac
toarelor și a mașinilor agri
cole este asigurată de cele 5 ate
liere mobile deplasate in cimp, 
iar întreținerea tractoarelor este 
făcută de mecanici anume stabi
liți in timpul nopții.

Rezultate bune, rod al efor
turilor comune ale mecanizato
rilor și cooperatorilor, se obțin 
și la C.A.P. Cucerdea, unde po
rumbul a fost semănat pe mai 
mult de jumătate din suprafața 
planificată, la C.A.P. Răzoare, 
Balda, Pogăceaua.

fifnemo
LUNI, 26 APRILIE

VIAȚA PERSONALA: Patria 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
29.30) .

DE NICĂIERI SPRE NICĂIERI: 
Lumina (orele 9,15; 11,15; 13,30; 
15.30; 19.30).

REVĂRSAREA: Timpuri Noi
(orele 9,15; 11,15; 13,30; 15,30; 17,30;
19.30) .

SIMON BLANCO: Scala (orele 
9: 11,30; 13,45; 16; 18.30; 21); Fes
tival (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30); Favorit (orele 9,15; 
11.30; 13,45: 16: 18,15: 20.30).

MERE ROȘII: Capitol (orele
8.30; 10,45; 13.15; 15,45: 18.15; 20,45); 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20.30).

CURSĂ GREA: București (orele 
8,45; 11; 13.15; 16; 18.15: 20,30);
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; Te; 
18.15; 20.30).

OPERAȚIUNEA ,,MONSTRUL": 
Central (orele 9.15; 11,30: 13,45; 16; 
18.15; 20.30); Volga (orele 9: 11.15; 
13.30; 15,45; 18; 20.15); Aurora
(orele 9: 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15).

VÂND ANA: Luceafărul (orele 
9; 12: 16; 19).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Drumul Sării (orele 15.30; 18; 20); 
Giuiești (orele 15,30; 17,45; 20).

PĂSĂRI DE PRADA: Flamura 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;

Expresie a acțiunii consecvente
de perfecționare a cadrului

democrației socialiste
Recent, Marea Adunare Națională a adoptat Legea privind 

Congresul, Camera legislativă și conferințele consiliilor popu
lare, precum și Legea pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 5 din 23 iulie 1975, privind Congresul deputaților consi
liilor populare județene și al președinților consiliilor 
populare.

în dorința de a pune în evidență conținutul specific si 
caracterul democratic al acestor acte legislative, ne-am adre
sat tovarășului Ioan Tudor, vicepreședinte al Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor Populare, care a avut amabili
tatea să răspundă la întrebările noastre.

— Am dori să definim citeva 
dintre rațiunile care au făcut 
necesară și posibilă adoptarea 
acestor acte normative in con
textul unei largi și constante 
preocupări in direcția adincirii 
și perfecționării democrației so
cialiste.

— Trebuie să subliniez de la 
început ideea că adoptarea a- 
cestor noi acte legislative se în
scrie în contextul preocupărilor 
constante de dezvoltare, adinci- 
re și perfecționare a democra
ției socialiste, de largă și cu
prinzătoare stimulare a maselor, 
a inițiativei lor creatoare care ur
mează și traduce in viață docu
mentele programatice ale Con
gresului al XI-lea al partidu
lui. Acest moment de referință 
in sistemul dezvoltării noastre 
economice și sociale a marcat 
intensificarea acțiunii unitare 
pentru stimularea si angajarea 
responsabilă și competentă a 
maselor largi populare in acțiu
nea de elaborare și înfăptuire a 
politicii unitare științifice a 
partidului și statului nostru. 
După cum arăta și în expunerea 
de o excepțională importanță 
teoretică și practică ținută în 
fața primului forum național al 
reprezentanților consiliilor
populare secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la baza strategiei 
noastre revoluționare se așază 
cu claritate ideea perfecționării, 
și adincirii continue a cadrului 
democratic, propriu, al orindui- 
rii pe care o edificăm, ceea ce

PRIMA VARA A POEZIEI
SI CÎNTECULUI PATRIOTIC

Nteicind poezia rumenească 
n-a fost atit de prețuită șî mi 
bine reprezentată ca in zilele 
noastre. Creatorii și editorii — 
i-am numit intre aceștia <Ln 
urmă șt pe recitatori și tater- 
preti — ei înșiși cei flMi tmUfi 
tineri, implantează in const::Ma 
tinerei generații filonul trainic 
a! poeziei cu rr.esaf prg‘„-.d pa
triotic. N-am avut nicicrnd ț.n 
public tânăr atit de îndrăgostit 
de creația poetică, ața cum se 
dovedește a fi generația noastră. 
Ne-au dovedit-o ți de astă dată 
miile de tineri întruniți, sim bâ

HUNEDOARA:

Viteza de lucru 
poate fi sporită!

(Urmare din pag. I)

suprafața prevăzută. Alături de 
ele există însă unități care n-au 
acordat atenția corespunzătoare 
acestei importante lucrări. La 
C.A.P. Foit și Pișchinți au fost 
semănate doar 45 ha. iar la 
C.A.P. Popești și Turdaș cite 10 
ha. Cauza ? Nepregătirea din 
vreme a terenului, nefolosirea cu 
randamentul maxim a utilajelor 
și timpului de lucru, lipsa unei 
asistențe tehnice corespunzătoa
re. Se impune ca atit la nivelul 
comunelor, cit și la nivelul uni
tăților să se intervină energic 
pentru impulsionarea lucrărilor, 
pentru ca însămînțatul porum
bului să se încheie in toate co
operativele agricole la data sta
bilită.

20.15);  Victoria (orele 9.15; 11.30; 
13.45: 16; 18.15: 20.30): Excelsior 
(orele 9; 11,15.; 13.30; 16; 18.15;
20,30);  Gloria (orele 9; 11; 13; 15; 
17; 18.45; 20.30).

FRAȚI DE CRUCE: Buzești 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 13.15;
20.15) ; Floreasca (orele 15,30; 13:
20.15) .

TOM ȘI JERRY: Doina (orele 
9,30: 11.15; 13; 14,45; 16.30; 18.15).

ARTA ARTIZANALĂ CHINEZA: 
Doina (ora 20).

CERUL E CU NOI: Unirea
(orele 16: 18; 20).

DARLING LILI; Grivița (orele 
9: 11,45; 14.30; 17.15; 20); Tomis 
(orele 9: 12,30; 16; 19,30).

PATIMA: Ferentari (orele 15,30; 
18; 20.15).

COMOARA RECHINILOR; Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

CULISE: Cotroceni (orele 10; 
12: 14; 16: 18: 20).

MR. MAJESTYK: Bucegi (orele 
15,45; 18; 20); Lira (orele 15,30; 
18; 20.15).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Crîngași (ora 17).

ZORRO; Pacea (orele 10; 14.30; 
16,30; 19.30); Cosmos (orele 10,30; 
13.30: 16,30; 19.30).

DACII: Moșilor (orele 15,30;
18; 20).

DICTATORUL: Melodia (orele
9.30; 12; 14.30: 17.30: 20); Miorița 
(orele 9: 11,30; 15: 17.30; 20).

DINCOLO DE POD: Popular
(orele 15,30; 18: 20.15).

ZILE FIERBINȚI: Munca (orele 
15,45; 18; 20). 

presupune antrenarea activă a 
tuturor cetățenilor la acțiunea 
responsabilă, patriotică și civică 
de conducere și rezolvare a tre
burilor de stat și obștești.

— Considerați că putem evi
denția în acest context elemente 
noi, specifice, care să definească 
practica revoluționară și cali
tatea originală a aplicării in 
condițiile societății românești 
actuale a principiului democra
tismului socialist ?

— Da, și nu mai departe de- 
cît hotărirea recentă a forumu
lui parlamentar al țării de a 
constitui, pe baza indicațiilor 
secretarului general al partidu
lui. a recentei Plenare a C.C. al 
P.C.R., Camera legislativă a con
siliilor populare. Acest element 
nou, conceptual și practic, re
levă, o dată mai mult, căile de 
perfecționare a conducerii și în
drumării consiliilor populare, a- 
ceastă cameră instituindu-se ca 
un organism cu o activitate per
manentă, menit să analizeze toa
te problemele care vizează dez
voltarea armonioasă a județelor, 
orașelor și comunelor patriei, 
decizind, înainte de a supune 
spre dezbatere și aprobare Ma
rii Adunări Naționale. asupra 
tuturor actelor legislative, a pro
iectelor de legi care interesează 
activitatea lor. Fiindcă, dacă e 
să plecăm chiar și de la faptul 
că în actualul cincinal fiecare 
județ urmează să asigure o pro
ducție industrială de minimum 
10 miliarde lei. că unele județe 
tind să atingă chiar 25 miliarde

tă seara, in zale incipitot'e « 
Palatului sporturilor ți etUfvrit, 
insuficientă si-i cuprindă pe 
toți cei care au venit 'a ^noap
tea de pr-.mărari‘ c Cenaclului 
Flacăra al tineretului revoluțio
nar. Purrind steov'.ețe tricolo
re ți roșii, garoafe ți ba lori 
«peiași, tâaerri dra sala «riupl:- 
r.ă. ca ți cei dtn «titre 'pentru 
aceștia au fost instalate difuzoa
re speciale), au aplaudat. cu 
cintat deopotrivă cu interpreta. 
Au trăit alături de Gheorghe 
Gheorghiu fiorul versurilor lui 
Octavian Goga. au scandat îm
preună cu Ton Zubascu : .Sfr.-
tem o tară milenară, f Avem un 
minunat popor*. Z-au acomperi
at pe Mircea Moldovan in du
iosul ..Dor de mamâ". l-au aco
perit cu vocile, in cea mai ar
monioasă ți mei numeroasă in
terpreta colectiva, pe Valeri u 
Penis oară. repetind refrenul : 
„Vrem cu țara. ! Soi il vrem 
pe Cuza domn*. Au reci
tat împreună eu Adrian Pău- 
nescu ți au cintat. in unanimă 
interpretare, poezii ți imnuri pa
triotice.

In tintecul Andei Călugărea- 
nu, in reproducerea măiastră a 
actorului Florin Zamfirescu și 
a altor recitatori, poezia lui Ni
colae Labiț. profund omenească

ACTORUL ȘT SĂLBĂTICII: 
Flacăra (orele 16; 19.15).

VÎNATORUL DIN TAIGA: Arta 
(Orele 15.30; 19).

PREMIUL: Vitan (orele 15,30; 
18; 20).

ARBORELE FĂRĂ RĂDĂCINI: 
Rahova (orele 16: 18: 20).

ICAR: Progresul (orele 15.30; 
17,30; 19.30).

UN CÎNTEC PE BROADWAY: 
Viitorul (orele 15.30; 19).

In jurul orei 9,00 — Pos
turile noastre de radio și 
televiziune transmit direct 
de la Sala Palatului Repu
blicii deschiderea Congre
sului Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România. 

16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Din lu
mea plantelor și animalelor-. 19,20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Revista „Koriink" la 50 de ani de 
la apariție. 20,30 Un pictor al 
omului: Corneliu Baba. 20.55 Să 
muncim și să trăim în chip co
munist. Acasă la Universitatea 
Brașov. 21.20 Roman-foileton: 
FORSYTE SAGA. Episodul XVIII: 
,.După amiaza unei driade". 22,10 
24 de ore.

Convorbire cu tovarășul 
IOAN TUDOR, 

vicepreședinte al Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor 

Populare

lei. este foarte limpede că se 
simte nevoia unui organism care 
să asigure, in egală măsură. 
Intr-un cadru decizional și prac
tic, al puterii locale, coordona
rea dezvoltării economico-socia- 
le a tuturor județelor patriei, 
amplasarea rațională a forțelor 
de producție, a mijloacelor ne
cesare strategiei noastre, in de
plină concordanță cu ideea ma
joră de stimulare a inițiativei 
și creativității tuturor oameni
lor muncii.

— Cum se asigură, in această 
perspectivă, aplicarea principii
lor constituționale și cum con
siderați că se poate realiza îm
pletirea aplicării unitare a legi
lor dezvoltării societății noastre 
socialiste cu inițiativa și com
petența organismelor de bază 
ale puterii de stat și adminis
trative ?

— Pentru a vă răspunde la 
întrebare, vreau să mă refer la 
faptul că, în primul rlnd, Marea 
Adunare Națională — ca unic 
organ legiuitor — avizează toate 
proiectele de legi dezbătute și 
aprobate în Cameră, urmind ca 
in funcție de situațiile concrete 
să le restituie Camerei spre e- 
xaminare și îmbunătățire. A- 
ceasta, însă, implică pentru or
ganele locale ale puterii de 
stat, obligația creșterii calitative 
a responsabilității lor în execu
tarea si aplicarea unitară a le
gilor. in actul de adoptare a 
hotâririlor proprii de dezvoltare 
pe plan local a tuturor obiecti
velor strategiei economice, so
ciale și culturale a instrucțiu
nilor. regulamentelor și actelor 
normative și ce vizează activi
tatea locală.

Convorbire realizată de 
ȘERBAN CIONOFF

ți revoluționară, a ocupat locul 
de cinste, cuvenit intr-o aseme
nea intru nire.

Radu Gheorghe. Erika Jozsa 
ț: Karolg Horvath. Mircea V’rn- 
tili. Dorn Stincuiescu. Mihaele 
Popescu. Mihai Stan. Gelu Coi- 
ceag. membrii formației „Re- 
flezC-Flacăra. Eugen Cristea, ca 
Si toți ceilalți reprezentanți ai 
cenaclului revoluționar al tine
retului. organizat de Comitetul 
Central al U.T.C. ți revista 
„Flacăra", au oferit o demons
trație a frumuseții poeziei și 
cin tecului. a artei militante, re
voluționare.

Venit pentru a cinta, de dra
gul cintecului, poeziei și al pu
blicului tinâr. Mihai Onu, mun
citor din Piatra Neamț. și-a 
consemnat debutul, mai mult de
cit meritoriu. A fost o noapte care 
a umplut inimile tuturor. Pen
tru că. tirziu. spre ziuă, tind 
întreaga manifestare s-a tran
sferat sub cerul liber. tinerii 
spectatori — și coautori la spec
tacol — nu se îndurau să-i pă
răsească pe cei care le-au ofe
rit acest moment de înălțare 
poetică și patriotică, prin coar
dele cele mai vibrante ale artei.

V. RÂVESCU
Foto : GH. CUCU

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17.05 File de dicțio
nar. Medalion Toto: ..Oameni sau 
majuri". Premieră TV. 19.05 Pe 
marginea Dunării. Festivalul rap
sozilor ..Brăila 1976". 19.20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Film 
serial pentru copii: „Daktari" (re
luare). 20.25 Teatru scurt: ,.Mozart 
și Salieri" de A. S. Pușkin. 21.00 
Oglinzile de apă ale Bucureștiu- 
lui. 21,20 Univers științific. 21,50 
Baladă pentru acest pămînt (re
luare).

LUNI, 26 APRILIE

Opera Română: DON PAS
QUALE — ora 19; Teatrul ,.Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : LUNGUL DRUM AL 
ZILEI CĂTRE NOAPTE — ora 19; 
Teatrul .,C. Tănase" (Sala Savoy): 
REVISTA CU PAIAȚE — ora 
19.30; (Sala Victoria) : UITE CA 
NU TAC — ora 19.30; Teatrul 
..Țăndărică" (Sala Victoria) ; PĂ
PUȘA CU PICIORUL RUPT si 
PUFUȘOR ȘI MUSTĂCIOARA - 
ora 17; Circul ..București": AN
SAMBLUL CIRCULUI MARE DIN 
MOSCOVA -- ora 19.30; Ansam
blul ..Rapsodia Română": TARA 
BOGATA-N FRUMUSEȚI — ora 
19,30.

COMUNICAT COMUN
La invitația președintelui Re

publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, președin
tele Republicii Senegal. Leo
pold Sedar Senghor, împreună 
cu doamna Colette Senghor, a 
efectuat o vizită oficială și de 
prietenie în Republica Socialistă 
România, in perioada 20—25 a- 
prilie 1976.

Președintele Republicii Sene
gal a fost însoțit de o delegație 
oficială din care au făcut parte: 
Adrien Senghor. ministrul dez
voltării rurale și al apelor. Louis 
Alexandrenne. ministrul dezvol
tării industriale și al mediului 
înconjurător. Alioune Sene, mi
nistrul culturii, Ibrahima Bove, 
ambasadorul Republicii Senegal 
in Republica Socialistă Româ
nia. Amadou Bouta Gueye. vice
președinte al Adunării Națio
nale, Moustapha Niasse. direc
tor al Cabinetului președintelui, 
precum și alți funcționari supe
riori.

Cu ocazia vizitei in Republica 
Socialistă România, șeful statu
lui senegalez și delegația care 
l-a însoțit au vizitat unități in
dustriale și agricole. instituții 
sociale, culturale și turistice din 
Capitală și din județul Suceava. 
Aceste vizite au oferit posibili
tatea președintelui Senghor și 
delegației care l-a însoțit să con
state și să aprecieze realizările 
Republicii Socialiste România 
in domeniile economic, cultural 
și social.

Președintelui Leopold Sedar 
Senghor i s-a conferit titlul de 
Doctor Honoris Causa al Uni
versității din București. Oaspe
ții senegalezi s-au bucurat de o 
primire călduroasă și frățească 
din partea populației din Capi
tală și din județul Suceava, ex
presie grăitoare a stimei pro
funde pe care cele două popoare 
prietene și-o poartă reciproc.

în timpul vizitei, președintele 
Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Senegal 
au avut convorbiri referitor la 
colaborarea bilaterală în diverse 
domenii de interes reciproc și la 
principalele probleme ale situa
ției internaționale actuale.

La convorbiri au participat, 
din partea senegaleză, membrii 
delegației oficiale, iar din par
tea română, tovarășii : Manea 
Mănescu, prim-ministru al gu
vernului : Dumitru Popescu, 
președintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste : Angelo 
Miculescu. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare ; Geor
ge Macovescu, ministrul aface
rilor externe : Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei ; Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor ; Nicolae 
Ionescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internationale, și Ion Moangă, 
ambasadorul României în Se
negal.

Cei doi președinți au constatat 
cu satisfacție dezvoltarea rapor
turilor de prietenie, de colabo
rare și de cooperare intre Româ
nia și Senegal, in domeniile e- 
conomic. tehnic, științific și cul
tural. Cele două părți au reliefat 
contribuția pe care întilnirile 
precedente ale celor doi șefi de 
stat, de Ia Dakar și București, 
au adus-o la intensificarea re
lațiilor de prietenie între țările 
lor. în acest context, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Republicii 
Senegal au fost de acord că e- 
conomiile in plin avînt ale ță
rilor lor oferă condiții favora
bile creșterii volumului schim
burilor comerciale, precum și 
extinderii acțiunilor de coope
rare economică în domeniile in
dustriei, agriculturii, minelor și 
pregătirii cadrelor.

Pentru a marca importanta 
crescindă a relațiilor de priete
nie și cooperare dintre țările lor. 
cei doi șefi de stat au hotărît să 
numească ambasadori rezidenți 
la București și Dakar.

Expresie a voinței comune de 
a extinde relațiile între țările 
lor, cei doi șefi de stat au sem
nat Declarația solemnă comună 
a Republicii Socialiste România 
și Republicii Senegal. Cu ocazia 
vizitei au mai fost semnate ur
mătoarele documente : un acord 
de cooperare economică, tehnică 
și științifică și un protocol de 
cooperare in domeniul mineritu
lui, industriei, dezvoltării rura
le. asistenței tehnice și pregă
tirii de cadre.

De asemenea, cei doi pre
ședinți au căzut de acord să dea 
indicații precise pentru conti
nuarea studierii și pentru nego
cierea unor acorduri în dome
niile transportului aerian și ma
ritim. pescuitului, agriculturii și 
pregătirii cadrelor, care să poa
tă fi convenite în viitorul apro
piat.

Cei doi președinți au expri
mat deplina lor satisfacție față 
de punerea in aplicare a acor
dului cultural existent intre cele 
două țări, ilustrată prin diferite 
manifestări specifice, dintre care 
au fost menționate organizarea 
recentă a Săptăminii culturale 
senegaleze in Republica Socia
listă România și ținerea. în Se
negal, in viitor, a unei săptămini 
culturale românești. In același 
timp, și-au exprimat acordul 
pentru intensificarea schimburi
lor in domeniul artei și litera
turii.

Referindu-se la cooperarea 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Progresistă Se
negaleză. secretarul general al 
P.C.R., Nicolae Ceaușescu. și se
cretarul general al U.P.S.. Leo
pold Sedar Senghor, subliniind 
bunele raporturi deja existente 
între cele două partide, au rea
firmat hotărirea lor de a inten
sifica aceste legături de priete
nie, în interesul poporului ro
mân și al poporului senegalez. 
Totodată, au hotărît să promo
veze relațiile de colaborare între 
parlamentele celor două țări și 
să faciliteze contacte între orga
nizațiile de tineret, de femei, 
precum și cele sindicale.

Prezentînd acest bilanț pozitiv 
al evoluției relațiilor bilaterale, 
președintele Republicii Senegal 
a dat o înaltă apreciere rezulta
telor remarcabile obținute în 
toate domeniile de activitate de 
poporul român prieten sub 

conducerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. A urat deplin suc
ces poporului român în realiza
rea programului de dezvoltare 
a țării stabilit de cel de-al 
XI-lea Congres al P.C.R., și care 
este destinat să-i asigure un ni
vel de viață material și spiritual 
mereu mai ridicat. Președintele 
Leopold Sedar Senghor a elo
giat politica externă dinamică și 
clarvăzătoare promovată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, po
litică orientată spre instaurarea 
unor noi relații între toate sta
tele, pentru crearea unei lumi 
mai drepte și mai bune. El a 
scos în evidență contribuția 
personală valoroasă a președin
telui României la formularea 
conceptului noii ordini economi
ce internaționale.

La rindul său, președintele 
Republicii Socialiste România a 
evidențiat rezultatele importan
te obținute de tânăra și dinami
ca Republica Senegal, sub condu
cerea președintelui său. Leopold 
Sedar Senghor, in lupta hotărî- 
toare pentru dezvoltarea sa, în 
cadrul opțiunii socialiste a po
porului senegalez. In același 
timp, președintele român a urat 
deplin succes în realizarea o- 
biectivelor stabilite în cadrul 
planurilor de dezvoltare ale Se
negalului. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a avut cuvinte de 
caldă apreciere față de politica 
externă dinamică și constructivă 
promovată de președintele Sen
ghor, în serviciul păcii și al co
laborării internaționale, pentru 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice mondiale, mai juste și 
mai echitabile.

Referitor la relațiile interna
ționale, cei doi președinți au 
scos în evidență schimbările 
profunde care au avut loc în lu
me, în sensul afirmării tot mai 
puternice a voinței popoarelor 
de a dispune liber de soarta lor, 
creșterii continue a influenței 
forțelor progresului, democrației 
și păcii. Ei au reafirmat rolul 
important pe care statele socia
liste, țările în curs de dezvolta
re, țările nealiniate îl joacă în 
viața internațională, pentru In
staurarea unui climat de secu
ritate și pace, de natură să fa
vorizeze dezvoltarea relațiilor de 
prietenie între toate națiunile 
lumii. Șefii celor două state au 
subliniat necesitatea așezării re
lațiilor internaționale pe baza 
respectării riguroase a principi
ilor generale ale dreptului in
ternațional, unanim recunoscute 
in raporturile dintre state.

Trecînd in revistă principalele 
probleme care preocupă in pre
zent comunitatea internaționa
lă, cei doi președinți au exami
nat îndeosebi aspectele referi
toare la destindere, dezarmare, 
situația din Africa, din Europa 
și Orientul Mijlociu. De ase
menea. s-au referit la probleme
le legate de Organizația Națiu
nilor Unite și de mișcarea de 
nealiniere.

Apreciind rezultatele încura
jatoare care au fost obținute 
pină în prezent în procesul des
tinderii, cei doi șefi de stat au 
precizat insă că destinderea va 
putea fi cu adevărat reală nu
mai dacă va fi realizată cu par
ticiparea generală a tuturor sta
telor, creindu-se condițiile nece
sare care să garanteze respecta
rea dreptului sacru al fiecărei 
națiuni la liberă dezvoltare, în 
conformitate cu propriile sale 
aspirații și interese. In această 
privință, cei doi președinți au 
subliniat că toate țările, indife
rent de mărimea lor, pot și tre
buie să participe activ la solu
ționarea problemelor internațio
nale ; ele trebuie, de asemenea, 
să contribuie la instaurarea pă
cii, la dezvoltarea civilizației u- 
niversale, la punerea cuceririlor 
științei in serviciul omului și al 
libertății popoarelor, pentru edi
ficarea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Referindu-se la dezarmarea 
generală și completă și, în pri
mul rînd, la dezarmarea nuclea
ră, cei doi șefi de stat au rea
firmat necesitatea adoptării de 
măsuri concrete pentru înceta
rea imediată a cursei înarmări
lor, încetarea producției de noi 
arme nucleare și distrugerea ce
lor existente. Ei au subliniat, de 
asemenea, necesitatea reducerii 
bugetelor și efectivelor militare, 
desființarea bazelor militare 
străine și a blocurilor militare. 
O parte importantă a resurselor 
rămase disponibile prin aceste 
măsuri ar putea fi afectate dez
voltării țărilor mai puțin avan
sate. Cei doi președinți au salu
tat eforturile depuse în vederea 
creării de zone de pace, libere 
de arme nucleare, în diferite re
giuni ale lumii și și-au exprimat 
sprijinul lor față de acțiunile 
care au fost întreprinse pînă a- 
cum în acest sens.

Examinind situația din Africa, 
cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția față de succesele ob
ținute de mișcările de eliberare 
națională în lupta lor eroică pen
tru dobindirea suveranității na
ționale de către popoarele lor. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Leopold Sedar 
Senghor au subliniat rolul pe 
care îl au țările africane în pro
movarea cooperării internaționa
le. în lupta pentru instaurarea 
păcii, securității și justiției în 
lume. în acest context, cei doi 
președinți au reafirmat hotărî- 
rea țărilor lor de a continua să 
acorde tot sprijinul lor politic, 
material și moral mișcărilor de 
eliberare națională din țările 
care mai sînt încă sub domina
ție colonială. Ei au reafirmat 
solidaritatea țărilor lor cu lupta 
popoarelor Zimbabwe și nami- 
bian împotriva rasismului și a 
politicii de apartheid și au ex
primat acordul lor față de mă
surile inițiate de guvernul Mo- 
zambicului, privind ruperea re
lațiilor economice cu Rhodesia.

Examinarea problemelor eu
ropene a oferit ocazia președin
telui Nicolae Ceaușescu să pre
zinte președintelui Leopold Se
dar Senghor rezultatele Confe
rinței pentru securitate și coo
perare în Europa. Cei doi pre
ședinți au scos în evidență fap
tul că această conferință consti
tuie o etapă importantă în pro
cesul de edificare a unei Eu
rope caracterizate prin pace, 
securitate și dezvoltare liberă a 
fiecărui stat, de pe continent.

Ei au subliniat necesitatea res
pectării riguroase, de către toate 
statele semnatare, a principiilor 
și prevederilor Actului final al 
Conferinței. Cei doi șefi de stat 
au fost de acord că edificarea 
unui sistem eficace de securi
tate și cooperare în Europa con
stituie un factor indispensabil 
pentru pacea și înțelegerea in
ternațională.

Referindu-se la situația din 
Orientul Mijlociu, care continuă 
să preocupe comunitatea inter
națională prin gravitatea sa. cei 
doi președinți s-au pronunțat 
încă o dată pentru realizarea 
unei păci juste și durabile, ba
zată pe retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate după 
1967, pe recunoașterea dreptu
rilor naționale legitime ale po
porului palestinian, inclusiv 
dreptul său la autodeterminare 
și la crearea unui stat palesti
nian independent, precum și pe 
necesitatea de a garanta exis
tența și securitatea tuturor sta
telor din regiune.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Leopold Sâdar 
Senghor au scos în evidență 
necesitatea îmbunătățirii și de
mocratizării funcționării siste
mului O.N.U., întăririi rolului 
său în realizarea unei colabo
rări fructuoase Intre toate sta
tele. în acest scop, cei doi șefi 
de stat s-au pronunțat In fa
voarea adoptării de măsuri con
crete care să asigure o partici
pare mai eficace a O.N.U. 
rezolvarea problemelor majori 
cu care este confruntată în 
prezent omenirea, pentru ca pe 
această cale organizația mon
dială să devină un instrument 
în măsură să răspundă cu ade
vărat așteptărilor pe care po
poarele iubitoare de pace și jus
tiție internațională și le-au pus 
în această organizație.

Cei doi președinți au eviden
țiat rolul pozitiv al mișcării de 
nealiniere în procesul de afir
mare și consolidare a noilor 
principii ale relațiilor interna
ționale. Ei au apreciat rezulta
tele obținute de această mișca
re în lupta contra colonialismu
lui, neocolonialismului și impe
rialismului și pentru indepen
dența reală a tuturor statelor, 
pentru democratizarea vieții in
ternaționale. Șefii celor două 
state au apreciat că a V-a Con
ferință la nivel înalt a țărilor 
nealiniate, care va avea loc la 
Colombo în luna august 1976, 
va oferi ocazia participanților 
de a reafirma hotărirea lor 
pentru instaurarea noii ordini 
economice internaționale. Pre
ședintele Republicii Senegal a 
reînnoit sprijinul pe care guver
nul țării sale il acordă față de 
cererea României de ă participa 
ca observator la Conferința de 
la Colombo.

Abordind situația economică 
internațională, cei doi președinți 
și-au manifestat îngrijorarea 
față de faptul că decalajele intre 
țările dezvoltate și țările în curs 
de dezvoltare se adîncesc fără 
încetare. în ciuda tuturor efor
turilor făcute și declarațiilor în
registrate în legătură cu această 
problemă. Avind în vedere a- 
ceastă situație, președintele Re
publicii Socialiste România și 
președintele Republicii Senegal 
au insistat asupra necesității de 
a se trece la acțiuni concrete, 
de natură să elimine aceste de
calaje.

în acest scop, ei au reafirmat 
necesitatea luării unor măsuri a- 
decvate care să conducă la in
tensificarea schimburilor comer
ciale și la creșterea ponderii 
țărilor în curs de dezvoltare în 
comerțul Internațional, pentru 
realizarea unei largi cooperări 
internaționale, reciproc avanta
joase. pentru asigurarea accesu
lui liber al tuturor statelor la 
cuceririle științei și tehnicii 
contemporane.

Cei doi președinți au subliniat 
că, pornindu-se de la importan
ta problemei materiilor prime 
și a resurselor energetice, este 
imperios necesar să se asigure 
participarea tuturor statelor, pe 
picior de egalitate, la căutarea 
de soluții corespunzătoare as
pectelor legate de exploatarea 
rațională a acestor resurse. A- 
semenea măsuri ar trebui să 
asigure, în condiții echitabile, 
accesul tuturor națiunilor la 
materiile prime și resursele 
energetice care sînt indispensa
bile dezvoltării lor, progresului 
și prosperității popoarelor lor. 
Ei au reafirmat importanța deo
sebită a respectării dreptului 
fiecărei națiuni la exercitarea 
suveranității depline asupra re
surselor sale naturale.

în cursul convorbirilor, cei 
doi președinți au evocat, de a- 
semenea, importanța problemei 
alimentare mondiale. De aseme
nea, ei au abordat aspectele 
referitoare la pregătirile de ca
dre în țările în curs de dezvol
tare.

Cei doi președinți și-au ex
primat convingerea că instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale va constitui ca
drul cel mai favorabil pentru 
soluționarea tuturor acestor pro
bleme complexe.

Cei doi președinți și-au ex
primat convingerea că vizita in 
Republica Socialistă România a 
președintelui Republicii Sene
gal. Leopold Sedar Senghor, va 
contribui la întărirea prieteniei 
dintre popoarele român și se
negalez, la intensificarea cola
borării între cele două țări.

Președintele Republicii Sene
gal, Leopold Sedar Senghor. și 
doamna Colette Senghor. în 
numele lor și al delegației ofi
ciale, au mulțumit călduros 
președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, guvernului și po
porului român pentru primi
rea cordială și ospitalitatea 
prietenească ce le-au fost re
zervate in tâmpul șederii lor in 
Republica Socialistă România.

Președintele Leopold Sedar 
Senghor și doamna Colette 
Senghor au adresat președinte
lui Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu invitația 
de a efectua o vizită oficială in 
Republica Senegal. Invitația a 
fost acceptată cu deosebită plă
cere, urmind ca data vizitei să 
fie stabilită ulterior, pe cal» 
diplomatică.

București, M aprilie 1979,
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VIZITA PRESEDI NTELUî REPU BLI Cl I SEN EGAL
DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ încheierea convorbirilor oficiale

Republica Socialistă România 
și Republica Senegal,

LUÎND ÎN CONSIDERARE 
relațiile de strinsă prietenie și 
de colaborare existente intre 
cele două țări și popoarele lor, 

ANIMATE DE DORINȚA co
mună de a dezvolta raporturile 
de cooperare dintre cele două 
state în toate domeniile de in
teres reciproc, pe baza respec
tării principiilor și normelor 
dreptului international.

CONȘTIENTE de răspun
derea ce revine tuturor statelor 
mari, mijlocii sau mici, indife
rent de sistemul lor politic, eco
nomic și social sau de nivelul 
lor de dezvoltare, pentru in
staurarea unui climat de pace și 
securitate in lume,

SUBLINIIND importanta cres- 
cindă a participării (arilor mici 
și mijlocii, a țărilor care pășesc 
pe calea dezvoltării de sine stă
tătoare, la dezbaterea și rezol
varea problemelor complexe 
care confruntă umanitatea șl 
reafirmind rolul pozitiv pe rare 

J1 joacă țările nealiniate în in
staurarea unul climat de pace, 
bună vecinătate, prietenie și 
largă cooperare pe plan inter
național,

APRECIIND că solidaritatea 
Si coeziunea tuturor forțelor 
progresiste, democratice și an- 
tiimperlaliste constituie o con
diție indispensabilă pentru pro
movarea procesului de transfor
mări înnoitoare care urmăresc 
instaurarea unui sistem nou, 
democratic și echitabil, de re
lații intre națiuni,

EXPRIMÎND ferma lor con
vingere că relațiile interstatale 
se bazează pe respectarea drep
tului sacru al fiecărei țări la 
deplina suveranitate, indepen
dență națională și securitate,

CONVINSE că dezarmarea 
generală și completă și, in pri
mul rînd, dezarmarea nucleară 
reprezintă un factor vital pen
tru asigurarea păcii în lume,

SCOȚÎND ÎN EVIDENTĂ ne
cesitatea unor eforturi sporite, 
pe plan național, cit și la nivel 
internațional, pentru a asigura 
un progres mai rapid al țărilor 
în curs de dezvoltare, pentru 
reducerea decalajului dintre a- 
ceste țări și națiunile dezvol
tate,

CONVINSE de necesitatea 
Instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, care să 
asigure dezvoltarea nestinghe
rită a fiecărei națiuni, în con
formitate cu aspirațiile și inte
resele sale legitime,

EVIDENȚIIND dreptul suve
ran al fiecărui stat de a dis
pune în mod liber de resursele 
sale naturale.

LUÎND CUNOȘTINȚA cu sa
tisfacție de victoriile obținute 
de mișcările de eliberare națio
nală din Africa în lupta pentru 
cucerirea independentei națio
nale și hotărîte să acorde si in 
viitor întregul lor sprijin miș
cărilor de eliberare națională 
din teritoriile care se mai gă
sesc încă sub dominația colo
nială.

HOTĂRÎTE să continue a-șl 
aduce contribuția la lupta pen
tru lichidarea definitivă a colo
nialismului, neocolnnialismnlul. 
rasismului sl politicii de apart
heid, la lupta împotriva politici!

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Leopold Sedar Senghor 
primiți cu deosebită căldură de locuitorii Capitalei

Președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Sene
gal. Leopold Sedar Senghor. au 
făcut, în prima parte a dimi
neții de sîmbătă, ' o vizită la 
complexul agroalimentar de la 
Obor șl magazinul universal 
„Victoria".

După ce, cu trei zile înainte, 
președintele Republicii Senegal 
a putut lua contact direct, in 
cursul unei vizite la întreprin
derea „23 August" și cartierul 
Titan, cu realizările unei unități 
reprezentative a industriei ro
mânești și preocupările privind 
modernizarea urbanistică a Ca
pitalei, înaltul oaspete a avut, 
de data aceasta, prilejul să-și 
formeze o imagine mai cuprin
zătoare despre grija statului pen
tru a asigura creșterea nivelului 
de trai al populației.

La această vizită au partici
pat tovarășii Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului, 
Gheorghe Cioară, primarul ge
neral al Capitalei, Florea Du
mitrescu, ministrul finanțelor, 
șeful misiunii de onoare atașate 
pe lingă președintele Leopold 
Sedar Senghor. Ion Moangă, 
ambasadorul țării noastre la 
Dakar.

Au luat parte, de asemenea, 
persoanele oficiale care îl în
soțesc pe președintele Republi
cii Senegal în vizita pe care o 
întreprinde în țara noastră.

Pornind de la reședința rezer
vată înaltului oaspete pe timpul 
șederii sale în România, coloa
na oficială străbate cîteva din 
noile cartiere ale Bucureștiului 
— Floreasca, Ghica-Tei, Colen- 
tina — oferind astfel președin
telui senegalez prilejul de a-și 
întregi impresiile despre am
ploarea pe care o cunosc în 
țara noastră construcțiile de lo
cuințe, realizarea unor ansam
bluri urbane armonioase.

De-a lungul traseului, bucu- 
reștenil fac celor doi șefi de 
stat o primire plină de căldură, 
exprimîndu-și astfel satisfacția 
pentru vizita oficială de priete
nie pe care o face președintele 
Leopold Sedar Senghor în țara 
noastră, pentru caracterul rod
nic al dialogului româno-sene- 
galez la nivel înalt, consacrat 
întăririi prieteniei și amplifică
rii conlucrării dintre cele două 
țări și popoare, in folosul reci
proc. al cauzei păcii și progre
sului in lume.

Cu aceste sentimente au in- 
timpinat pe cei doi președinți 
și bucureștenii aflați în această 
dimineață în piața Obor. Ei au 
salutat pe cei doi șefi de stat 

imperialiste de dominație, agre
siune și de amestec in treburile 
interne ale altor state,

REAFIRMÎND atașamentul 
lor față de scopurile și princi
piile Cartei Națiunilor Unite, 
precum și hotărirea de a con
tribui la întărirea rolului O.N.U. 
in viața internațională,

I. DECLARA SOLEMN VO
INȚA LOR COMUNA

— de a continua și dezvolta 
raporturi de strinsă prietenie și 
colaborare in toate domeniile ;

— de a extinde și diversifica 
schimburile comerciale, precum 
și cooperarea economică și teh
nică, pe baze reciproc avanta
joase și in domenii de interes 
comun ;

— de a lua măsuri de dezvol
tare a conlucrării dintre ele in 
domeniile industriei, agriculturii 
și tehnologiei, prin crearea unor 
forme și sisteme adecvate de 
cooperare ;

— de a lărgi și adinei colabo
rarea dintre ele In domeniile 
științei, culturii, artelor, sportu
lui și turismului, pentru o mai 
bună cunoaștere a valorilor ma
teriale și spirituale ale popoare
lor român și senegalez. în spi
ritul înțelegerii și prieteniei 
tradiționale care există între 
cele două popoare :

— de a se consulta și coopera 
In acțiunile inițiate de țările in 
curs de dezvoltare, în scopul 
favorizării progresului lor eco
nomic și social ;

— de a lărgi și intensifica 
colaborarea in domeniul politic 
și diplomatic, pe plan bilateral, 
precum și pe plan multilateral, 
în cadrul organizațiilor interna
ționale, sau in afara acestora.

II. PROCLAMA SOLEMN 
VOINȚA LOR COMUNA DE A 
FUNDAMENTA RELAȚIILE 
DINTRE ELE, PRECUM SI 
RELAȚIILE LOR CU TOATE 
CELELALTE STATE. PE BAZA 
URMĂTOARELOR PRINCIPII :

1. Dreptul sacru al fiecărui 
stat la existență liberă, la inde
pendență și suveranitate națio
nală, la pace și securitate ;

2. Dreptul inalienabil al fiecă
rui popor de a-și decide de 
sine stătător soarta, de a-si a- 
kge și dezvolta liber sistemul 
politic, economic și social, co
respunzător voinței și interese
lor proprii, fără nici un ames
tec din exterior ;

3. Egalitatea deplină în drep
turi a tuturor statelor, indife
rent de mărime, situație geo
grafică. nivel de dezvoltare, o- 
rînduire socială. apartenența 
sau neapartenența la alianțele 
militare ;

4. Dreptul fiecărui popor la 
dezvoltare și progres, la exer
citarea suveranității depline a- 
sunra resurselor sale naturale :

5. Obligația statelor de a nu 
interveni, sub nici o formă, sub 
nici un pretext și in nici o îm

Pentru Republica Socialistă România Pentru ReDublica Senegal
NICOLAE CEAUȘESCU LEOPOLD SEDAR SENGHOR
Președintele Republicii Președintele Republicii
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cu urale, le-au oferit flori, ex- 
primindu-și astfel bucuria pen
tru această vizită, prietenia pe 
care poporul nostru o nutrește 
pentru poporul senegalez.

La sosire, pe platoul din fața 
halelor Obor, inalții oaspeți sint 
întimpinați de Angelo Micu- 
lescu, viceprim-ministru, mi
nistrul agriculturii și industriei 
alimentare, Nicolae Bozdog, 
prim-adjunct al ministrului 
comerțului interior, Ion Gheor
ghe, prim-vicepreședinte, și 
Radu Abagiu, vicepreședinte al 
Consiliului popular al Capitalei.

Se vizitează halele situate in 
acest vechi centru comercial al 
Bucureștiului, unde se desfac 
zilnic circa 300 tone de produse 
agroalimentare. Deși sezonul le
gumelor nu a inceput incă. se 
găsesc în cantități îndestulă
toare roșii, castraveți, ardei, vi
nete, fasole și alte produse de 
seră. Impresionează la fel de 
plăcut și raionul de pescărie re
cent reamenajat și modernizat, 
unde volumul vinzărilor a spo
rit de citeva ori. Sint oferite 
aici cumpărătorilor peste o sută 
de sortimente de pește proas
păt, de preparate sau conserve 
din pește.

în fața unor machete, edilii 
Capitalei înfățișează, apoi, pla
nurile de extindere a activității 
de desfacere a mărfurilor in a- 
cest vechi vad comercial bucu- 
reștean. Se arată că in curind 
vor incepe lucrările de amena
jare a platourilor exterioare, 
urmind ca in viitor halele să 
fie modernizate și ele. In final, 
suprafața comercială a acestui 
ansamblu va ajunge la peste 
50 000 mp., incluzind și marele 
magazin universal Bucur-Obor, 
ridicat in apropiere, care va fi 
dat în curind in funcțiune. în 
cadrul dialogului despre modul 
de organizare a activității co
merciale se arată că aici, pe 
platourile amenajate în preajma 
halelor, iși oferă spre vînzare 
produsele mai cu seamă unită
țile de stat și cooperatiste, 
dar și producătorii individuali.

Cel de-al doilea obiectiv al 
vizitei l-a constituit magazinul 
universal „Victoria". Pe par
cursul vizitării unora dintre nu
meroasele raioane ale acestei 
mari unități comerciale din cen
trul Capitalei, directorul ei in
formează pe oaspeți că maga
zinul primește. în medie pe zi, 
peste 100 000 de vizitatori, din
tre care trei pătrimi pleacă cu 
pachete de cumpărături. Se a- 
rată că, în urma aplicării unor 
recomandări făcute de președin
tele Nicolae Ceaușescu cu pri

prejurare, in treburile interne 
sau externe ale altor state ;

6. Respectarea inviolabilității 
frontierelor și a integrității 
teritoriale a fiecărui stat, ceea 
ce impune tuturor statelor de a 
se abține de la orice tentativă 
îndreptată impolriva unității na
ționale și a integrității terito
riale a altui stat, o astfel de 
tentativă constituind o atingere 
gravă adusă păcii și securității 
internaționale ;

*. Obligația statelor de a se 
abține, in relațiile lor interna
ționale. de la amenințarea eu 
forța sau folosirea forței, sub 
orice pretext, in orice împreju
rare și sub orice formă, precum 
și de la orice fel de eonstringe- 
re de ordin militar, politic, eco
nomic sau de altă natură împo
triva altui stat ;

8. Dreptul inerent al fiecărui 
stat de a se apăra cu toate mij
loacele împotriva oricărui aten
tat la adresa suveranității si 
independentei sale naționale, 
inclusiv eu cele militare in ca
zul că este supus unei agresiuni 
armate ;

9. Obligația tuturor statelor de 
» reglementa diferendele lor in
ternaționale In toate împreju
rările numai prin mijloace paș
nice ;

10. Dreptul fiecărui stat de a 
participa, in condiții de deplină 
egalitate. Ia examinarea si so
luționarea problemelor inter
naționale de interes comun :

11. Dreptul si îndatorirea sta
telor. indiferent de orinduire 
socială, de a coopera intre ele
— pe baza avantajului reciproc
— in toate domeniile, in scocul 
menținerii păcii si securității 
internaționale. al favorizării 
progresului economie si social 
al tuturor națiunilor si. in pri
mul rind. al celor in curs de 
dezvoltare :

12. Dreptul fiecărui stat de a 
avea deplin acces la cuceririle 
științei si tehnicii :

13. Obligația statelor de a-si 
îndeplini cu bună credință an
gajamentele asumate in confor
mitate cu dreptul internatio
nal.

Principiile fundamentale ale 
dreptului international enume
rate mai sus sînt strins legate 
intre ele si fiecare trebuie in
terpretat in contextul celorlalte 
principii.

TTT DECLARĂ SOLEMN HO- 
TARÎREA LOR COMUNĂ CA. 
ÎMPREUNĂ CU CELELALTE 
STATE. SĂ ACȚIONEZE CU 
FERMITATE PENTRU :

— a dezvolta relații de prie
tenie și colaborare cn toate sta
tele. ne baza principiilor sus
menționate ;

— a coopera între ele și eu 
celelalte state pentru menține
rea «i consolidarea nării si seeu- 
rîfStii în lume. imbuoS'ătirea 
activității sistemului O.N.U.. jn- 
tlrizea rolului orraniratiei in 
realizare» rolaborării in»-e fo»te 
statele, fără deosebire de ori ri

lejul uneia din vizitele sale de 
lucru, volumul vinzărilor a pu
tut fi sporit substanțial.

Poposind in raioanele de con
fecții. in cele de stofe și țesături, 
la cele de articole electrotehnice 
și de uz casnic, oaspetele se in
teresează de structurile organi
zatorice adoptate pentru desfa
cerea unui volum atit de mare 
de mărfuri. Președintele Leo
pold Sedar Senghor a fost im
presionat mai cu seamă de a- 
bundența de produse și marea 
lor diversitate — peste 127 000 
de articole, după datele furni
zate de gazde. Au fost, de ase
menea, apreciate formele atrac
tive de prezentare și metodele 
eficiente de desfacere a mărfu
rilor.

Și aici, ca și la celelalte o- 
biective ale vizitelor întreprinse 
in Capitală de președinții Nicolae 
Ceaușescu și Leopold Sedar 
Senghor, bucureștenii au făcut 
o manifestare plină de stimă și 
căldură. Răspunzind sentimente
lor cu care au fost întimpinați 
de locuitori, cei doi șefi de stat 
au salutat cu prietenie pe ce
tățenii Capitalei. 

Inalților oaspeți le este prezentată macheta halelor Obor, in plin procei de modernizare

da ir e socială, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte :

— a contribui la eradicarea 
definitivă a colonialismului in 
Africa și in orice altă parte a 
lumii, la lichidarea oricăror for
me de manifestare a discrimi
nărilor rasiale și la abolirea po- 
litîrii de apartheid in Africa 
Australă :

— a-si adore contribuția, im- 
Freuni ci celelalte națiuni. Ia 
înfăptuirea de măsuri concrete 
și eficace, vixind dezarmarea 
generală si totală, in primul 
rind dezarmarea nucleară, in 
interesai întăririi păcii si secu
rității internați»alie ;

— a participa ia med activ la 
aegecierile mternațiooale care 
ai ca scop rezolvarea justă 1 
pceMemelor complexe ale situa
ției intentatieaale :

— a iastaara relații bazate pe 
deplină egalitate ia drepturi in
tre toate națiunile lumii, pe 
respectarea dreptaiai fiecărui 
popor de >-« alege liber siste
mul săa serial politic.

IV. CHE AM Ă TOATE CELE
LALTE STATE :

— «4 depună teetn eforturile 
necesare pentru eliminarea 
completă a utabărll forței ia 
relațiile imt nslioatlt'. pentru 
reeargerea aamai la mijloace 
pasate» ia oolutioatrga diferen
delor insera at teat te :

— se abțină de la orice 
formă de presăaae îndreptată 
impotriva iadepeadewtei. swe- 
raaitătăă să inse tril iții teritoriale 
a altor state, să respecte eu 
strirtete priaripăul neuiterreu- 
tiei in treburile interne ale altor 
state :

—să contribuit» la instaurarea 
Părți să justiției ia lume, bazate 
Pe respectarea strictă a prisri- 
Piiler universal reeaaesrute ale 
dreptului international ;

— să militeze pentru stabi
lirea de raporturi juste si echi
tabile in relațiile ecoaemiit la
tre state, pentru adoptarea de 
măsuri hotă rit oare nt vederea 
lichidării rapide a decalajului 
dintre țările dezvoltate și cele 
in curs de dezvoltare :

— să acționeze pentru instau
rarea unei noi ordini eeoaetnirc 
internaționale, fundaasentată pe 
deplina egalitate ia drepturi a 
tuturor statelor.

V. în vederea aplicării preve
derilor prezentei Declarații »o- 
lemne comune. Republica So
cialistă România și Republica 
Senegal declară voința lor co
mună de a avea consultări ia 
continuare, la diferite niveluri, 
pe căi diplomatice, prin schim
buri de vizite și prin intilniri 
periodice ale reprezentanților 
lor.

întocmită la București, la îl 
aprilie 197S. in limbile română 
si franceză, in cit» două exem
plare. originale fiecare, toate 
avind egală valabilitate și 
forță.

Președintele Leopold Sedar 
Senghor s-a intilnit. simbătă di
mineață. cu reprezentanți ai 
presei centrale. Radioteleviziu- 
nii și ai Agenției Române de 
Presă — Agerpres, ai unor pu
blicații periodice bucurestene. 
precum și cu corespondenți ai 
presei străine acreditați in ța
ra noastră.

Președintele Senegalului a re
levat că are o deosebită admi
rație față de ..calea româneas
că de construire a socialismu
lui". arătind că ..ceea ce admi
răm este nu numai teoria, dar 
și reușita dumneavoastră in do
meniul politic, tehnico-științific 
și cultural. Realizările dv. sint 
un exemplu pentru noi. un e- 
xemplu asimilabil".

„Aveți in fruntea țării pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. 
care este un om excepțional și 
față de care nutresc cea mai 
mare admirație. Ideile sale pri
vind democratizarea vieții in
ternaționale sint deosebit de 
importante, intrucit grație aces
tei democratizări pacea poate 
fi menținută in lume. Avem in 
vedere nu numai Europa și A- 
merica, ci întreaga lume, pen
tru că destinderea și pacea vor 
permite socialismului și demo
crației să triumfe". Președinte
le Nicolae Ceaușescu simbolizea

La Palatul Republicii s-au 
încheiat simbătă. 24 aprilie, con
vorbirile oficiale intre pre
ședintele Republicii Socialis
te România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. si președintele Re
publicii Senegal. Leopold Senar 
Senghor.

Cei doi șefi de stat au con
tinuat schimbul de păreri con
sacrat dezvoltării relațiilor ro
mâno-senegaleze. extinderii co
laborări: pe plan politic, econo
mic. tehnice— întific. cultural 
și in alte domenii de activitate, 
aprofundări: conlucrării tărilce 
noastre pe tărimul vieții inter
naționale. corespunzător intere
selor și aspirațiilor ambelor po
poare. ’n folosul cauzei păcii.

Dejun oferit de președintele Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu in onoarea președintelui
Leopold Sedar Senghor și a doamnei Colette Senghor

D.ră inâeierea eocTorbtrflor 
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lor m creează o bază m»»—- 
că oemfltârfl pe mai departe

In timpul vizitei in Capitală

ză toate calitățile specifice po
porului român, iar in elaborarea 
căii noastre senegaleze spre 
socialism pot să afirm că exis
tă și o influență românească, a 
spus vorbitorul.

Președintele Leopold Sedar 
Senghor a subliniat apoi, răs- 
punzind întrebărilor ziariștilor, 
că intre România și Senegal s-au 
statornicit relații bune, atit bi
laterale, cit și in cadrul diferi
telor organizații internaționale, 
unde cele două țări se află pe 
aceleași poziții sau pe poziții a- 
propiate. în această dimineață 
— a continuat șeful statului se
negalez — președintele Nicolae 
Ceaușescu și cu mine am sem
nat Declarația solemnă comu
nă. precum și alte documente, 
care fixează cadrul colaborării 
noastre in diverse domenii și 
reprezintă un element dintre 
cele mai importante, în vederea 
unei cooperări fructuoase, re
ciproc avantajoase. Cooperarea 
româno-senegaleză are astfel 
un inceput bun. Pentru a reali
za o mai mare apropiere în
tre popoarele român și senega
lez, intenționăm să introducem 
la catedra de limbi romanice a 
Universității din Dakar studie
rea limbii române, acționînd 
chiar pentru extinderea studie
rii limbii române în statele 
francofone din Africa.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie. de stimă și ințelegere 
r^c-procA-

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Leopold Sedar Senghor s-au 
reintflmt. apra. cu membrii de
legațiilor celor două țări.

Au participat :
Din partea română — Manea 

Mănescu. pr.m-ministru al gu
vernului. Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv ai C.C. al P.C.R.. pre- 
gedMde CaaaOfariat Cui tuni și 
Educației Socialiste. Angelo Mi- 
culescu. vvceprun-ministru al 

aîr.rfl’u- 
rii st industriei alimentare, 
Geerg» Macovescu. ministrul 

negal. președintele Nicolae 
Ceaușescu președintele Leo- 
poid Sedzr Senghor s-au rein
tilnit rimhătâ la amiază la Sna- 
gonr. unde au continuat dialogul 
prietenesc intr-o ambianță de 
deosebită cordialitate.

Relevind apoi că una dintre 
problemele de cea mai mare 
importanță in lume în momen
tul de față este aceea a instau
rării unei noi ordini economice 
și monetare, șeful statului sene
galez a scos în evidentă necesi
tatea reducerii decalajului din
tre țările avansate economic și 
cele in curs de dezvoltare, ac
ționării pe multiple planuri pen
tru a se asigura condiții mai 
prielnice de dezvoltare țărilor 
lumii a treia.

Președintele Leopold Sedar 
Senghor a vorbit apoi pe larg 
despre preocupările Uniunii pro
gresiste senegaleze, ale statului 
senegalez, pentru utilizarea 
mijloacelor științifice și tehnice 
celor mai moderne în scopul 
creșterii producției, al educa
ției, invățămintului și culturii. 
Dorim — a spus vorbitorul — 
să trăim într-o societate mai 
umană, acesta este visul nostru.

în încheiere, șeful statului Se
negalez și-a exprimat încă o 
dată satisfacția față de rezulta
tele vizitei sale, convingerea că 
documentele semnate vor asigu
ra dezvoltarea trainică a rela
țiilor de prietenie și colabora
re dintre Senegal și România, 
în folosul ambelor popoare, al 
păcii în lume. 

afacerilor externe. Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, Florea Dumi
trescu. ministrul finanțelor, Ni
colae Ionescu. ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, Ion 
Moangă, ambasadorul țării 
noastre în Republica Senegal.

Din partea senegaleză — A- 
drien Senghor. ministrul dez
voltării rurale și hidraulicii, 
Louis Alexandrenne. ministrul 
dezvoltării industriale și mediu
lui înconjurător, Alioune Sene, 
ministrul culturii, Ibrahima 
Boye, ambasadorul Senegalului 
în România, Amadou Bouta 
Gueye, vicepreședinte al Adu

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit apoi 
un dejun In onoarea președin
telui Republicii Senegal, Leo

Plecarea din Capitală
(Urmare din pag. I)

Numeroși bucureșteni, aflați 
aici, au salutat cu multă căl
dură pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe președintele 
Leopold Sedar Senghor, acla- 
mînd cu însuflețire pentru prie
tenia româno-senegaleză. Cei 
doi șefi de stat au răspuns cu 
cordialitate manifestațiilor de 
simpatie ale locuitorilor Capi
talei.

Comandantul gărzii de onoare 
a prezentat raportul.

S-au intonat, apoi, imnurile de 
stat ale Republicii Senegal și 
Republicii Socialiste România, 
în același timp, în semn de sa
lut, s-au tras 21 salve de ar
tilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Leopold Sedar Senghor trec, 
în continuare, în revistă garda 
de onoare.

Șeful statului senegalez și 
doamna Colette Senghor își iau 
rămas bun de la personalitățile 
române venite la aeroport. Sint 
prezenți tovarășii Manea Mă
nescu, Ștefan Voitec, Gheorghe 
Cioară, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea. Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ion Ioniță, 
Virgil Teodorescu, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, alți membri ai 
guvernului, conducători de insti
tuții centrale, generali.

Telegramă de la 
Președintele Republicii Senegal, LEOPOLD SEDAR SENGHOR »Senegal, LEOPOLD SEDAR SENGHOR, a 

Republicii Socialiste România Kirntav

Domnule președinte și dragă prietene,
Este pentru mine o adevărată plăcere aceea de » j-nou la București, capitala prestigioasă a marii Român?^ af?a,.l3.la 

Sint intr-adevăr, citeva luni de cind, aflîndu-mă printre dumneâvoas 
tră, descopeream și apreciam cultura dinamică econonfla raion

Aceasta apreciere, pe care o împărtășesc soția mea și delegația 
care ma însoțește, s-a tradus, în toate sectoarele de producție ne 
care le-am vizitat, prin angajarea, entuziasmul și înflăcărarea in 
munca ale cetățenilor pe care i-am intilnit. Aceasta reprezintă re
flectarea clară a vitalității inițiativelor dumneavoastră creatoare si 
a înțelepciunii căii pe care o urmați spre comunism

Popoarele român și senegalez, al căror punct de convergentă este 
cultura, factor de dezvoltare armonioasă a omului complet nu mi- 
teau decit să se întîlnească și să se cunoască spre a se îmbogăți din 
experiențele lor proprii. '

în cursul celor cinci zile am fost pretutindeni obiectul unor aten
ții deosebite dm partea dumneavoastră, a doamnei Elena Ceaușescu 
din partea partidului și viteazului popor român. As dori să vă mul
țumesc în mod sincer pentru toate acestea.

Acordurile pe care le-am semnat, care se inspiră din similitudi
nea punctelor noastre de vedere asupra tuturor problemelor evocate 
nu sint decit jaloanele esențiale pe calea incă nedefinită spre o nouă 
ordine economică mondială de care planeta noastră are atita nevoie 
pentru a supraviețui.

Primiți, domnule președinte și scump prieten, expresia celei mai 
înalte și prietenești considerații.

nării Naționale, Moustapha 
Niasse, directorul Cabinetului 
președintelui republicii, Saloum 
Kande, directorul problemelor 
politice și culturale din M.A.E., 
Babacar Faye, directorul mine
lor și geologiei.

Cu acest prilej s-a convenit 
adoptarea unor importante do
cumente, care sintetizează re
zultatele deosebit de rodnice ale 
convorbirilor dintre cei doi șefi 
de stat și așază pe o bază trai
nică și de lungă durată colabo
rarea româno-senegaleză. des
chid perspective dintre cele mai 
favorabile relațiilor de strinsă 
prietenie, solidaritate și coope
rare dintre țările și popoarele 
noastre.

pold Sădar Senghor, șl a doam
nei Colette Senghor.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu și Emil Bobu, împreu
nă cu soțiile.

Dejunul s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Inalții oaspeți salută, după a- 
ceea, pe șefii misiunilor diplo
matice acreditați la București.

La ceremonie au fost de față 
ambasadorul României în Sene
gal, Ion Moangă, și ambasadorul 
Senegalului în țara noastră, I- 
brahima Boye.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Leopold Sădar Senghor 
își string cu cordialitate mîi- 
nile, se îmbrățișează.

La rindul lor, tovarășa Elsrta 
Ceaușescu și doamna Colette 
Senghor și-au strins cu căldură 
miinile, s-au îmbrățișat cu prie
tenie.

Urîndu-i drum bun șefului 
statului senegalez, președintele 
Nicolae Ceaușescu și-a exprimat 
încă o dată satisfacția pentru 
rezultatele rodnice ale convorbi
rilor purtate, convingerea că re
lațiile româno-senegaleze se vor 
dezvolta pe o bază trainică, în 
folosul ambelor țări și popoare

Președintele Leopold Sedar 
Senghor a mulțumit — și de a- 
ceastă dată — pentru ospitalita
tea de care s-a bucurat în 
timpul vizitei în țara noastră, 
pentru prietenia cu care a fost 
înconjurat și și-a manifestat, de 
asemenea, încrederea că bunele 
raporturi statornicite între cele 
două țări se vor extinde și în
tări continuu.
, ka °ra 9.30 aeronava prezi
dențială a decolat.

bordul avionului
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“S ATENȚIE MARE
„Centurii de aur“ PENTRU MONTREAL

„Scînteia tineretului'*

pag. 4

Peste 7 000 de spectatori au urmărit duminică dimineața din tribu
nele Palatului sporturilor și culturii din Capitala finalele celei de-a 
3-a ediții a competiției internaționale de box „Centura de aur". Un 
frumos succes au repurtat pugiliștii români, care au cucerit 7 me- 

~ dalii de aur.
Iată rezultatele tehnice înregistrate în ordinea celor 11 categorii 

(de la semimuscă la grea) : Li Ven Uk (R.P.D. Coreeană) b.p. (de
cizie 4—1) pe Guevare Arnando (Venezuela) ; Robii Nițâ (România) 

’b.p. (5—0) pe Dinu Teodor (România) ; Ciu En Zo (R.P.D. Coreeană» 
b.p. (4—1) pe Adolfo Horta (Cuba) ; Genovevo Grinau (Cuba) b.ko. 3 
pe Gh. Ciochină (România) ; S. Cuțov (România) b.p. (5—0, pe Gh. 
Vlad (România) : C. Cuțov (România) b. neprezentare (oprit de me
dic) pe Andres Aldama (Cuba) ; V. Zilberman (România) b.p. (5—0) 
pe C. Hajnal (România) ; Al. Tirboi (România) b. neprezentare 
(oprit medic) pe V. Didea (România) ; I. Răducu (România) b.p.
(3—2) pe Al. Montoya (Cuba) ; 
(decizie 3—2) pe Pedroso Oreste 
(4—1) pe A.R. Milian (Cuba).

Așadar. 7 medalii din 11 au fost 
Aj,cucerite de sportivii noștri. Un 
“ succes al boxului românesc. Apa- 
“*rent un suces — și care are va- 
□ loare doar pentru palmares — 

deoarece oaspeții s-au prezentat 
la actuala ediție a „Centurii de 
aur“ cu mulți boxeri din linia a 
doua sau chiar a treia. Cu toate 
acestea drumul nostru spre vic
toriile finale a fost anevoios, 
chiar greu. Dar să repetăm : noi 
am prezentat la fiecare catego
rie cîte 3. 4 și chiar 5 concurenți. 
Exceptîndu-i pe Năstac și Paul 
Dobrescu, am urcat în ring cam 
tot ce are mai bun, la era actua
lă boxul românesc. Din păcate, 
nici un nume nou, nici o revela
ție. Ceea ce provoacă insatisfac
ție și neliniște chiar — judecind 
lucrurile din perspectiva prezen
ței noastre la J.O. de la Montreal
— nu este numărul de medalii în- 
tr-o concurență mediocră, ci caii 
tatea evoluției. Dar și aici statistica
— cele 7 locuri unu — poate fi de
rutantă. în ce condiții le-am obți-

" nut ? în 3 din cele 11 finale, spor-

Emesto Sanchez (Venezuela) b.p. 
(Cuba) ; M. Simon (România) b.p.

tivii noștri au luptat . in fami
lie". Deci nu cu adversari reduta
bili. „necunoscuțî*. Calistrat Cu
țov a urcat pe prima treaptă a 
podiumului fără să lupte in fina
lă. adversarul său. cubanezul An
dres Aldama fiind oprit de medic. 
La fel și Al. Tirboi — un alt în
vingător fără glorie (Didea Vasile 
— rănire la arcada frontală 
dreaptă). Deci, nimic concludent. 
Celui de-al șaselea reprezentant, 
brăileanul Ion Răducu. i-a fost 
netezit drumul spre ..centură" de 
o decizie eronată. Publicul însuși 
a dezaprobat hotărirea juriului, 
boxerul cubanez Montoya fiin- 
du-i superior. Dealtfel și puncta
jul exprimă aceasta. Așa că râ- 
mîne în discuție reprezentantul 
nostru la categoria grea, dînamo- 
vistul Mircea Simon — 22 de 
ani. El a făcut un meci bun. am
bițios în fața cubanezului R. Mi
lian, creditat cu o victorie în fața 
compatriotului său. Stevenson, 
campion al lumii. El a lovit cu 
forță și precizie, și dacă s-ar fi 
mișcat mai mult în ring, ar fi 
acordat mai multă atenție apă-

fării, multe din acțiunile ofensi
ve reușite ale tenacelui său ad
versar nu și-ar fi atins ținta. M. 
Simon este singurul boxer român 
care ne dă reale speranțe pentru 
o evoluție bună și un rezultat 
prestigios la Olimpiada de la 
Montreal. Spunem aceasta acuma, 
cu trei luni înainte de startul 
olimpic, pentru a nu ne amăgi 
cu speranțe deșarte. Simion Cu
țov a fost pus în dificultate de 
Gh. Vlad (Cimpulung) el trebuind 
sâ slăbească 7 kg ca să poată 
urca in ring. La o singură cate
gorie (57 kg) cubanezul Grinan a 
administrat trei K.O.-uri la trei 
posibili candidați olimpici : Po
rn et cu. Vancea. Cicchină. O altă 
speranță olimpică. C. Dafînoiu. a 
fost numărat in semifinale încă 
în prima secundă ! Adăugind la 
toate acestea promovarea ..forța
tă* a Iui Ciochină în finale inlă- 
turindu-1 neloial pe M. Ploieș- 
teanu. simțim un gust puțin cam 
amar după încheierea „Centurii 
de aur*, corn petiție-test pentru 
J.O.

în ce ne privește, am văzut 
prea mult box rudimentar, fără 
stil. în care se mizează numai pe 
..bătaie*, o armă ușor de depășit 
de un boxer tehnic, o armă ca- 
re-ți. decimează propriile forțe să 
care în marile competiții nu are 
sorți de iz bir. dă. Apoi, slăbirea 
ritmului de luptă, slaba rezisten
ță in ultima repriză, loviturile 
din ce în ce mai stinse ca forță 
sfnt alte indiei că boxerii noștri 
olimpici sau neolimpici. au o pre
gătire necorespunzâtcare etapei 
actuale.

Tragem acest semnal de alarmă 
ca să nu ne îmbătăm prea repede 
în urma unor succese ușoare.

V. câbulea

FOTBAL: 0 ETAPĂ lN NOTA OBIȘNUITĂ

UNDE SÎNT JUNIORII ?

Alegerile pentru Adunarea Națională 

a întregului Vietnam

„O sărbătoare istorică, 
o sărbătoare a unității 

politice a țării"
La 25 aprilie, orașele Hanoi și 

Saigon — Orașul Ho Și Min. în
tregul Vietnam de nord și de sud 
au trăit evenimentul major al 
alegerilor pentru Adunarea Na
țională a întregii țări reunificate. 
care urmează să adopte noua 
Constituție și să stabilească căile 
de dezvoltare socialistă a vieții 
Vietnamului liber și indepen
dent.

Din primele ore ale dimineții, 
alegătorii au pornit spre cir
cumscripțiile electorale, pretu
tindeni constatindu-se o partici
pare deosebit de activă a corpu
lui electoral la vot.

Potrivit știrilor transmise de 
agenția V.N.A., pină la ora 17, 
la Hanoi s-au prezentat la urne 
96.75 la sută din cetățenii cu 
drept de vot, iar in sectorul 
Dong al orașului, pină la aceeași 
oră. au participat la vot 98.2 la 
rută din cei înscriși in listele e- 
lectorale.

Din Saigon — Orașul Ho $1 
Min se anunță că pină la ora 
13.30 în mai multe circumscrip
ții electorale orășenești partici
parea la vot a fost de peste 90 
la sută. în sectorul 2 al orașului, 
pină la ora respectivă, votaseră 
94.48 la sută din alegători.

în cadrul alegerilor generale

din Vietnam urmează să fie a- 
leși 492 de deputați, dintre care 
249 in nord și 243 in sud. Fie
care din deputați va reprezenta 
in Adunarea Națională a întregii 
țări un număr de 100 000 de ce
tățeni.

Referindu-se la importanța a- 
legerilor. in editorialul său din 
25 aprilie, ziarul „Nhan Dan“ 
scrie că ele reprezintă o sărbă
toare istorică, o sărbătoare a u- 
nității politice a țării, sărbătoare 
a spiritului revoluționar al unui 
popor care, cu 30 de ani în urmă, 
după ce înfăptuise revoluția vic
torioasă din august, și-a reafir
mat in primele alegeri generale 
din ianuarie 1946. în fața lumii 
întregi, dreptul de a fi stăpînul 
țării sale.

Sofia: „Premiul 
special" pentru filmul 

„Casa de piatră" 

al studenților 
bucurefteni

La Sofia a avut loc 
cea de-a V-a ediție a Festi
valului internațional al cine- 
cluburilor studențești, desfă
șurat in acest an sub deviza 
„Pentru solidaritate, pace și 
prietenie". Au fost prezentate 
peste 40 de filme realizate de 
cinecluburi ale studenților 
din Bulgaria. Cehoslovacia, 
Polonia, România și Ungaria.

Filmul „Casa de piatră", 
realizat de cineclubul „Stud- 
film" al Casei de cultură a 
studenților din București, a 
primit „Premiul special" a- 
cordat de C.C. al Uniunii Ti
neretului Comunist Dimitro- 
vist și Comitetul pentru ti
neret și sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al R.P.B.

Situația politică din Italia
Vii critici față de decizia Direcțiunii P.D.C. de a 

dezbate în parlament actuala situație a țării

Scrutinul din Portugalia
Duminică, in ziua in care s-au împlinit doi ani de la istoricele 

evenimente care au dus la răsturnarea dictaturii fasciste și la 
inaugurarea in Portugalia a unei etape de transformări profunde, 
s-au desfășurat în această țară alegeri legislative pentru desem
narea primului parlament democratic portughez din ultima ju
mătate de secol. ■

Pe listele celor 24 000 de cen
tre de votare din 24 de circum
scripții electorale au figurat 
6 544 591 de cetățeni portughezi 
cu drept de vot (majoratul po
litic fiind stabilit la 18 ani), 
chemați să aleagă pe cei 263 de 
deputați ai viitoarei Adunări a 
Republicii. S-au prezentat un 
număr de 3 012 candidați, dintre 
care 422 femei. Dintre cele 
14 formațiuni politice participan
te la alegeri, un număr de patru 
partide politice au prezentat 
candidați in toate circumscrip
țiile. Este vorba de Partidul Co
munist, Partidul Socialist, Parti
dul Popular Democratic și Cen
tru Democratic și Social.

Centrele de vot au fost des
chise la ora 7 (G.M.T.). Alegă
torii portughezi s-au prezentat

încă de la primele ore ale di
mineții la centrele de votare 
pentru a-și exprima opțiunile 
lor politice în privința compo
nenței forului legislativ al țării, 
în întreaga Portugalie, relatea
ză agențiile de presă, alegerile 
s-au desfășurat intr-un calm ab
solut. La circumscripțiile din Li
sabona, pină la amiază, votaseră 
deja peste 70 la sută din 
alegători. în Evora și Braga, se 
cunoștea încă din timpul după- 
amiezii că reprezentarea alegă
torilor in fața urnelor fusese de 
aproape 100 la sută.

Este unul dintre indiciile care 
dovedesc că acest scrutin capătă 
o semnificație majoră în viața 
politică a Portugaliei, pentru 
continuitatea procesului de tran
sformări revoluționare.

Liban: promulgarea amendamentului 
constituțional permițind alegerea 

unui nou

Pe frontul fotbalului nimic nou. Și etapa de 
ieri s-a consumat fără evenimente deosebite. 
Doar Poli Timișoara a reușit să cucerească 
un punct în deplasare. Relatările de la fata 
locului vorbeau de echilibrul partidelor și 
factura modestă a fotbalului practicat. în unele 
locuri, gazdele au obținut victoria in extre
mis : Olimpia Satu-Mare, F.C. Argeș.

în condițiile unor rezultate previzibile, sâ 
privim clasamentul. Două echipe, Steaua și 
Dinamo, fac un galop de sănătate in fruntea 
unui eșalon numeros, la o mare distanță de 
puncte. Deși mulți socotesc încheiate conturile 
în privința viitoarei campioane, calculele hirtiei 
refuză verdictul pină cînd punctele care mai 
rămin nu mai pot acoperi diferența. Au mai 
fost situații cînd în ultimele trei etape s-au 
pierdut, ori s-au cîștigat șase puncte. Se pare, 
însă, că cel mai disputat este locul 3. In fie
care etapă se schimbă ocupanta acestei trepte. 
Ieri a fost detronată echipa băcăuană și pină 
miercuri jubilează de la această Înălțime F.C. 
Bihor. Un loc onorabil pentru o nouă pro
movată. In vreme ce echipe considerate nu cu 
mult timp in urmă, ca formind plutonul de 
elită al fotbalului nostru, duc o viață fără 
orizont prin subsolul clasamentului : Universi
tatea Craiova, U.T.A., Rapid, F.C.M. Reșița— 
Cea mai pindită de un destin trist pare a fi 
echipa lui Motroc. Arădenii cunosc arta sal
vării de ultimă oră. Formațiile clujene nu 
intră în calcul, ele fiind cele mai sigure can
didate la retrogradare. Oricum, dacă acest cam

CLASAMENT
Steaua 24 16 5 3 54—20 37
Dinamo 24 14 4 6 51—26 32
F,C. Bihor 24 11 4 9 28—28 26
Poli Tim. 24 M 6 8 34—34 26
S.C. Bacău 24 11 3 10 26—26 25
Sp. st. 24 10 5 9 32—33 25
F.C. Argeș 24 9 7 8 25—29 25
Jiul 24 9 6 9 34—34 24
F.C. Constanța 24 10 3 11 27—25 23
Poli. Iași 24 9 5 10 34—33 23
A.S.A. 24 10 3 11 30—32 23
Olimpia 24 9 5 10 26—36 23
F.C.M. 24 10 3 11 24—35 23
Univ. Craiova 24 8 6 10 30—27 22
Rapid 24 9 3 12 27—35 21
U.T.A. 24 9 2 13 28—40 20
C.F.R. 24 6 7 11 19—31 19
„U“ Cluj-Napoca 24 6 3 15 27—32 15

® Rugbi

Italia—România 13-12
în partida de la Parma din 

Italia, echipa națională de rugbi 
a României a pierdut în fața Ita
liei la un scor minim : 12—13, ra- 
tînd. în felul acesta și locul II în 
campionatul european, singura 
competiție de avengură la care 
participăm. înfrîngerea ne afec
tează în primul rînd ca rezultat, 
dar ceea ce ne îngrijorează pro
fund, este modul „demodat44 în 
care au abordat tinerii noștri ju
cători această partidă, mai ales 
că toate acestea au loc în con
textul cunoașterii progresului real 
înregistrat de rugbiștii italieni, 
confirmat în întîlnirile directe cu 
echipe de club din țara noastră, 
în cadrul turneelor întreprinse 
anul acesta în Italia.

In acest context, neadecvată ni 
s-a părut tactica „de așteptare4* 
adoptată, păcătuindu-se cu pres
tarea unui joc încîlcit. bătrinesc, 
lipsit de tehnicitatea unor partide 
realizate în toamna anului trecut. 
Păcat, pentru că țelul urmărit de 
naționala noastră era, firește, de 
ocuparea unui loc II în campio
natul european și o prestație su
perioară. pe măsura pretențiilor 
iubitorilor jocului cu balonul 
oval.

Carențele cele mai flagrante 
sînt ’ mai vechi și de ce . să nu 
le spunem foarte elementare : 
precizia în pasă, lipsa placajului 
eficace, indecizia la angajările 
baloanelor în grămezi și la mar
gine, toate pe fondul unui joc 
înghesuit, individual. Sîmbătă, 
jucătorii italieni au sesizat 
slăbiciunile XV-lui nostru și 
au jucat- grupat, folosind spa
tiile libere dintre jucătorii 
noștri cu promptitudine și efi
ciență. Am cîștigat, contrar aș
teptărilor baloane la mingile a- 
runcate din tușe, cît și din gră
mezile ordonate, singura fază lu
crată fiind opera lui Nica, rata
tă. de puțin de Motrescu.

Am reamintit toate acestea, 
pentru că e nevoie de o întărire 
a disciplinei de joc a echipei 
noastre, de o concepție clară, pe 
o viteză mai mare de execuție 
în. fazele de finalizare. Sigur, 
toate acestea trebuie făcute cu 
actualul lot de jucători selecțio
nați. Aceasta pentru că au mai 
rămas puține zile pînă la întîl- 
nirea de la București din 2 mai, 
cînd reprezentativa României va 
întîlni pe cea a Spaniei. Avem, 
de asemenea, convingerea că ju
cătorii noștri se vor mobiliza, 
pentru a realiza un joc pe mă
sura și ambiția unor rugbiști ti
neri, dornici de afirmare.

GABRIEL FLOREA

pionat mai menține treaz interesul amatorilor 
de fotbal este numai pentru a se cunoaște e- 
chipa care va ocupa locul 16.

Ceea ce surprinde, pină la nedumerire, este că 
nu se văd nici semne care ar putea indica preo
cupări pentru ameliorarea calității fotbalului 
nostru. Acțiuni, inițiative, din partea antreno
rilor. a cluburilor. Bunăoară, de mai multă 
vreme, n-am remarcat și consemnat promovarea 
unor juniori foarte talentați care să se consacre 
din primele lor meciuri. Universitatea Craiova 
l-a repromovat pe Deselnicu ! Și ne mirăm că 
echipele n-au vigoare, vioiciune, tinerețe. N-am 
sesizat, la formațiile noastre, străduința de a ex
perimenta idei si stiluri noi de joc. Aceiași oa
meni. aceleași partituri vechi, demodate. Sin
gurii care iscă subiecte pentru comentarii și con
troverse sint cavalerii fluierului. Prin maniera 
de arbitraj, prin greșelile pe care le fac — une
ori cu efecte negative asupra rezultatelor — 
arbitrii se fac văzuți și se impun disputelor. 
Un exemplu ni l-a oferit și brigada condusă la 
centru de Romeo Stinean — care a oficiat la 
meciul Rapid — Dinamo, uvertura cuplajului 
interbucureștean. de pe stadionul „23 August". 
Un gol. din ofsaid — pentru dinamoviști — si 
un penalii gratis pentru rapidiștL Dar dacă de 
o asemenea greșeală depinde ui? titlu sau re
trogradarea ? După opinia noastră „compensa
țiile" in fotbal nu pot dezvălui deeit două lu
cruri : ori incompetență, ori incorectitudine ! Și 
una și alta sint incompatibile cu spiritul 
sportului !

C. VASILE

DIAGRAMA ETAPEI
SPORTUL STUDENȚESC — 

STEAUA 2—2 (0—2). Derbiul
dintre cele două bucureștene. 
neînvinse in sezonul de primă
vară, s-a Încheiat la egalitate, 
după ce liderul a condus cu 
2—0. prin golurile înscrise de 
Iordănescu (min. 3) din penalti 
și Năstase (min. 6). Pentru stu- 
denți a marcat : Cassai (min. 
55) și Rădulescu (min. 76). 
RAPID — DINAMO 2—5 (0—2). 
Au marcat : Dudu Georgescu, 
de două ori (min. 40 și min. 88). 
Toma Zamfir (min. 3). Radu 
Nunweiller (min. 47). Custov 
(min. 50), respectiv Nohit (min. 
71) și Bartales (min. 85). De 
menționat că feroviarul Rișni- 
ță a ratat un penalti in min. 42. 
JIUL — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA 1—1 (1—0). Mulțescu a 
deschis scorul in min. 43. iar 
Șerbănoiu a egalat in min. 73. 
La tineret-speranțe victoria a 
revenit oaspeților, cu 2—0. F.C. 
BIHOR — F.C.M. REȘIȚA 2—0 
(1—0). O partidă atractivă. în 
care gazdele au obținut o vic
torie meritată. Ambele goluri 
au fost realizate de Georgescu 
(min. 30 și min. 49). F.C. CON
STANȚA — S.C. BACĂU 1—0 
(1—0). Joc anost, ciștigat la 
limită de constănțeni. prin 
gelul marcat de Peniu (min 
15). Mijlocașul Ion Constanti- 
nescu a ratat un penalti în 
min. 42. La tineret-speranțe.

3—1. OLIMPIA SATU-MARE — 
POLITEHNIUA LAȘI 1—6 (0—0). 
Victorie la limită, datorită auto
golului fundașuiui ieșean Dinu 
(min. 88). La tineret-speranțe,
3— 2. UNIVERSITATEA CRAIO
VA — U.T.A. 3—0 (1—0). Au
marcat : Deselnicu (min. 40). 
Marcu (min. 54) si Nedelcu 
(min. 76). La tineret-speranțe.
4— 1. F.C. ARGEȘ — A.S.A. 
TÎRGU MUREȘ 2—1 (1—1). Con
duși cu 1—0. piteștenii au depus 
eforturi pentru a-și asigura vic
toria. Au marcat : Radu II (min. 
42 și min. 85 din penalti). res
pectiv Pislaru (min. 14). La ti- 
neret-sperante. 3—1. ,.U“ CLUJ- 
NAPOCA — C.F.R. CLUJ-NA- 
POCA 0—1 (0—1). Adam (min. 
22) a „semnat" golul victoriei 
feroviarilor.

M. L.

Etapa viitoare
(miercuri 28 aprilie)

,,U“ Cluj-Napoca — U.T.A. 
(2—1), Sportul studențesc — 
C.F.R. Cluj-Napoca (0—1), F.C. 
Constanta — Politehnica Timi
șoara (1—4), F.C.M. Reșița — 
Dinamo (0—4). S.C. Bacău — 
Steaua — (0—3), Rapid — F.C. 
Argeș (0—1), Universitatea Cra
iova — F.C. Bihor (0—1), A.S.A. 
Tirgu Mureș — Olimpia Satu- 
Mare (0—2) și Politehnica Iași — 
Jiul (1—1).

M E HM O B A N
C STADIONUL REPU

BLICII DIN CAPITALA a 
găzduit întrecerile primei e- 
tape a competiției de atle
tism pe echipe „Cupa Româ
niei".

In proba masculină de 
200 m, sprinterul Toma Pe
trescu (Rapid) a egalat 
recordul național cu timpul 
de 20”5 10.

Alte rezultate : feminin : 
109 m : Veronica Anghel- 
Buia (Rapid) — ll”8/10 (in 
serii a realizat 11’5/10) : a- 
runcarea discului — Argen
tina Menis (Dinamo) — 
63,44 m ; aruncarea greută
ții : Mihaela Loghin (C.A.U.) 
— 18,34 m ; masculin : să
ritura in lungime : Ștefan 
Lăzărescu (Rapid) — 7,86 m.

• LA SOFIA au luat sfir- 
șit întrecerile campionate
lor balcanice de tir.

Printre protagoniștii ulti
melor două zile de concurs 
s-au numărat și sportivii 
români, care au cucerit pa
tru titluri de campioni bal
canici. In proba de pistol vi
teză, victoria a revenit lui 
Corneliu Ion cu 596 puncte. 
Pe echipe, proba a fost cîș- 
tigată de formația României, 
care a totalizat 2 371 puncte.

Un frumos succes a repur
tat Veronica' Tripșa, clasată 
pe primul loc, cu 572 puncte, 
în proba de pușcă standard 
3X20 focuri. Tinăra țintașă 
româncă Eva Olah a termi
nat invingătoare in proba de 
pușcă cu aer comprimat re
zervată juniorilor, in care a 
realizat 375 puncte.

• TURNEUL INTERNA
TIONAL DE ȘAH de la Las 
Palmas (Insulele Canare) 
s-a încheiat cu victoria ma
relui maestru sovietic Efim 
Gheller, care a totalizat 
10,5 puncte din 15 posibile. 
Clasament final : 1. Gheller
— 10,5 puncte ; 2. Larsen — 
10 puncte ; 3—4. Hiibner și 
Byrne (S.U.A.) — cite 9,5 
puncte ; 5—7. Florin Gheor
ghiu (România). Portisch (Un
garia) și Țeșkovski (U.R.S.S.)
— 9 puncte fiecare. La turneu 
au participat 16 șahiști, intre 
care 9 mari maeștri.

• FINALA PROBEI DE 
DUBLU bărbați din cadrul 
turneului internațional de 
tenis de la Stockholm se va 
disputa între perechile Năs
tase (România). Metreveli 
(U.R.S.S.) și Panatta (Italia), 
Okker (Olanda).

Sesiunea Comisiei mixte 

pentru colaborare 

și cooperare economică 

româno-centrafricane
La 24 aprilie au început la 

Bangui lucrările celei de-a V-a 
sesiuni a Comisiei mixte pentru 
colaborare și cooperare econo
mică romăno-centrafricană.

Din partea țării noastre. Ia lu
crări participă o delegație guver
namentală condusă de Vasile 
Patilineț. ministrul economiei 
forestiere și materialelor de 
construcții.

Din partea Republicii Centra- 
fricane. la deschiderea lucrări
lor comisiei au fost prezenți 
Henri Maidou. ministru de stat 
pentru educație și reforma in- 
vățămintului, împreună cu An
tonio Franck, ministrul afaceri
lor externe, și alți membri ai 
guvernului centrafrican.

A fost prezent ambasadorul 
țării noastre la Bangui, Nicolas 
Tăbircă.

• 1N SALA OPEREI „RUDA
KI" DIN TEHERAN, Teatrul 
pentru copii și tineret din Iași, 
impreună cu Teatrul de păpuși 
din Tirgu Mureș, a inaugurat 
seria spectacolelor dedicate co
piilor și tineretului capitalei 
iraniene.

Fermecătoarele personaje ale 
basmului românesc, întruchipate 
cu măiestrie de către actorii ro
mâni, au cucerit sutele de spec
tatori de toate virstele.

In holul operei a fost inaugu
rată o expoziție de scenografie 
aparținând teatrelor noastre de 
păpuși.

Orientarea Partidului Demo- 
crat-Creștin către o dezbatere 
parlamentară pentru verifica
rea majorității pe care se spri
jină actualul guvern și respin
gerea unei înțelegeri între toate 
forțele democratice din țară 
este criticată în mod viu de 
partidele de stingă.

,.Poziția adoptată de P.D.C. — 
scrie ziarul „Avânți", organul 
Partidului Socialist — reprezintă 
un răspuns negativ la cererile 
socialiste pentru constituirea u- 
nei majorități de necesitate, cu 
scopul de a se face față, în uni
cul mod realist și concret, situ
ației dificile în care se află 
țara. Pornind de la aceste con
siderații este clar că și în 
parlament atitudinea P.S.I. va 
fi consecventă precedentelor 
sale luări de poziție".

,.într-o declarație făcută pre
sei. Renzo Trivelli, secretar al 
C.C. al P.C. Italian, a arătat, 
intre altele, că „hotărirea adop
tată de Direcțiunea P.D.C. echi
valează cu respingerea diferite
lor propuneri, pe care comuniș
tii le-au avansat, pentru o so
luționare pozitivă a crizei, prin 
intermediul unui acord politic 
între toate forțele democratice. 
Ea înseamnă, în același timp, că 
s-a renunțat la tentativa secre
tarului național, Benigno Zac- 
cagnini, de a se ajunge la o în- 
tilnire colegială între toate 
partidele din arcul constituțio
nal. în aceste condiții, propune
rea pentru o dezbatere parla
mentară, chiar dacă din punct 
de vedere formal este corectă, 
țintește în realitate să arunce 
asupra altora responsabilitatea 
dizolvării parlamentului, care 
revine, de fapt, Democrat-Creș- 
tinilor".

Subliniind că poziția adoptată 
de Direcțiunea P.D.C. este re
zultatul unui compromis între 
diferitele tendințe- care se în
fruntă în cadrul partidului ma
jorității relative, observatorii re
levă că dezbaterea din parla
ment pe marginea programului

de măsuri economice propuse 
de P.D.C., care urmează să aibă 
loc în cursul acestei săptămlni, 
reprezintă un mijloc pentru a se 
ajunge la alegeri anticipate.

Direcțiunile partidelor socialist 
și comunist se vor întruni luni 
pentru a examina decizia Parti
dului Democrat-Creștin.

Cercurile politice libaneze își 
exprimă satisfacția în legătură 
cu semnarea, de către pre
ședintele Suleiman Frangieh,' 
simbătă, a amendamentului con
stituțional care permite alege
rea, înainte de termen, a unui 
nou șef de stat. Observatorii 
consideră că ședința parla
mentului pentru alegerea nou
lui președinte ar putea avea 
loc în următoarele zece zile, 
în legătură cu aceasta, primul 
ministru, Rashid Karame. a de
clarat că promulgarea amenda

mentului a fost un fapt inevi-

președinte * 
tabiî și și-a exprimat speranța 
că procesul de dezangajare se 
va desfășura normal pînă la 
reglementarea definitivă a crizei.

Cu toate elementele pozitive 
din evoluția situației din Liban, 
agențiile internaționale de pre
să semnalează că de-a lungul li
niei ce separă forțele în con
flict situația se menține încor
dată, iar tirul de arme ușoare 
și grele nu a încetat cu desă- 
vîrșire. Bilanțul victimelor 
schimburilor de focuri de 
simbătă din Beirut a fost 
de 23 de morți și 48 de răniți.

Canada: reacții la măsurile 
antiinflaționiste

Parlamentul provin
ciei canadiene Quebec a 
adoptat proiectul de lege 
privind anularea dreptu
lui la grevă al cadrelor 
didactice. Agenția „CA
NADIAN PRESS" in
formează, de asemenea, 
că autoritățile locale in
tenționează să interzică 
dreptul la grevă și al lu
crătorilor din sectorul 
sanitar.

ste vorba, de fapt, 
de aplicarea în a- 
ceastă provincie, ca 
și in celelalte re
giuni canadiene, a 
măsurilor de aus

teritate, restrictive, întreprinse 
de guvernul federal de la Ot
tawa cu șapte luni în urmă, în 
octombrie 1975. De cînd a intrat 
in vigoare, programul antiinfla- 
ționist canadian a stirnit vii pro
teste din partea centralelor sin
dicale, a oamenilor muncii, ti
neri și vîrstnici. care văd în el 
un atac direct la cuceririle oa
menilor muncii, o încercare de 
soluționare a dificultăților eco
nomice pe care Ie traversează 
țara fără participarea și aportul 
cercurilor bancaro-industriale. 
Programul antiinflaționist fixea
ză la 10 la sută plafonul de creș
tere anuală a salariilor, dar în 
condițiile in care programul nu 
introduce un control riguros al 
prețurilor (ele au înregistrat a- 
devărate performanțe de creștere 
în anii trecuți). puterea de cum
părare a canadianului de rînd va 
scădea treptat. Temîndu-se de 
repercusiunile care nu întîrzie 
să se arate, cel mai important

sindicat din țară, Congresul 
muncii din Canada (C.T.C.). care 
reprezintă interesele a două mi
lioane de membri, a organizat 
marșuri și demonstrații de pro
test in fața Parlamentului la care 
au participat între 20 000 și 80 000 
persoane. In același timp, C.T.C. 
a anunțat că-și va rechema de
legații din două organisme con
sultative importante de pe lin
gă guvernul federal : Consiliul 
economic al Canadei și Consiliul 
canadian al relațiilor muncii. 
Cura premierul Trudeau a refu
zat să retragă programul de 
măsuri antiinflaționiste al gu
vernului și să desființeze comi
sia însărcinată cu aplicarea lui, 
C.T.C., intr-un memoriu adre
sat primului ministru, a avansat 
o serie de propuneri în vederea 
apărării salariilor și combate
rii majorărilor de prețuri : in
troducerea unui control sever a- 
supra creșterii dividendelor, 
profiturilor și onorariilor profe
sionale ; limitarea majorării chi
riilor și a prețului petrolului ; 
interzicerea speculațiilor funci
are (LE MONDE). Pină la ora 
actuală nu s-au operat modifi
cări in conținutul programului 
antiinflaționist în spiritul propu
nerilor sindicatelor, întârzierea 
sau aminarea unei inițiative în 
acest sens din partea organis
melor federale suscitând nemul
țumirea unor categorii largi de 
oameni ai muncii. Pe acest fond, 
s-au succedai in mai multe pro
vincii greve asemănătoare acți
unii de protest (cea mai impor
tantă din ultimii 4 ani) a celor 
145 000 de angajați din sectoa
rele publice împotriva „legii spe
ciale" care interzice declanșarea 
vreunei greve de către lucrăto
rii din domeniul învățămintului 
în următoarele 80 de zile. Legea

în ciuda scurgerii 
timpului, de cite ori 
întorc pagini de me
morie, amintindu-mi 
de popasul in Tanza
nia, portul din Dar es 
Salaam îmbracă pu
tere de simbol, contu- 
rind trăsăturile unei 
țări situate la mii de 
kilometri depărtare.

Dar es Salaam iși 
merită cu prisosință 
numele de „Port al 
păcii". Valuri liniștite 
lovesc țărmul în rit
muri abia perceptibi
le, iar in aerul cald, 
umed, plutesc arome
le florei luxuriante, 
ale plantelor marine, 
purtate spre continent 
de pendularea ușoară 
a Oceanului Indian. 
La chei, imagini co
mune parcă tuturor 
porturilor și totuși al
tele. Nave — sub cele 
mai diverse pavilioa
ne — caută dană de 
acostare după lungile 
voiaje.i Unele înghit 
in hale baloturi de 
sisal, alte produse 
tanzaniene sau tranzi
tate. Undeva, mai a- 
proape, se oglindesc 
în ape curioase bărci 
pescărești, cu vela îm
pinsă de briză, in cău
tarea diurnă a roade
lor oferite de Neptun 
— nu insă fără truda 
oamenilor mării — 
marinari și pescari. O 
forfotă care face din 
poarta la ocean unul 
din punctele cele mai 
intense ale vieții eco
nomice. Nu trebuie să 
fii specialist pentru a

descifra — fie în pre
zența navelor de mari 
tonaje, a macaralelor 
uriașe sau a maga
ziilor adăpostind de 
umezeala și căldura 
sufocantă mulțimea 
de mărfuri — o inten
să activitate portuară. 
Construirea căii ferate 
care traversează Tan
zania și Zambia, cu

fost consacrate indus
triei. 300 de noi uni
tăți industriale poartă 
semnele eforturilor 
constructive ale cinci
nalului precedent. Cel 
de-al III-lea plan 
pe cinci ani (1975— 
1979) prevede, în pri
mul rînd, dezvoltarea 
și intensificarea pro
ducției industriale,

La chei, 
in „Portul păcii66

ÎNSEMNĂRI din tanzania

o lungime de aproape 
3 000 km, a dus la 
sporirea traficului por
tuar. An de an volu
mul mărfurilor care 
vin sau pleacă din 
Dar es Salaam este 
tot mai mare, situație 
datorată în mare parte 
dezvoltării economiei 
tanzaniene. Așa cum 
aveam să fim infor
mați, numai în anii 
celui de-al doilea plan 
cincinal (1969—1974), 
plan la baza căruia 
s-au aflat preocupări 
pentru valorificarea 
maximă a resurselor 
interne în vederea 
transformărilor econo
mice și sociale viitoa
re, din totalul investi
țiilor 34 la sută au

sporirea indicilor de 
valorificare a mate
riilor prime. Se preco
nizează, de asemenea, 
diversificarea produc
ției agricole. După 
cum se știe, Tanzania 
se află pe primul loc 
în lume în ceea ce 
privește exportul de 
sisal și cuișoare — 
culturi care s-au ex
tins în anii dominației 
coloniale in detrimen
tul altora, în special 
al plantelor agroali- 
mentare. Pentru asi
gurarea nevoilor de 
consum intern se vor 
mări suprafețele cul
tivate cu orez și le
gume, astfel îneît, la 
sfîrșitul actualului cin
cinal, aceste necesi
tăți să poată fi satis

făcute din producția 
națională.

Discuțiile purtate la 
sediul Ligii Tineretului 
Uniunii Naționale A- 
fricane din Tanganica 
(Y.L.-T.A.N.U.) cu 
conducători ai Orga
nizației studenților
Universității Dar es 
Salaam (D.U.S.O.) 
ne-au prilejuit cu
noașterea modului în 
care tinăra generație 
din acest stat este an
gajată in eforturile 
generale de dezvoltare 
a țării, de lichidare a 
consecințelor îndelun
gatei dominații străi
ne. Ca un laitmotiv, 
gîndurile se întorceau 
spre cheiurile portu
lui. Unii dintre vii
torii specialiști — ni 
s-a spus — vor lucra 
in industriile ce vor 
apare, în acești ani, 
în împrejurimile locu
rilor de ancorare a 
navelor ; alții vor 
munci în satele uja- 
maa („frăție" — în 
limba swahili) sau 
cine știe, la poalele 
masivului Kilimanja
ro, al cărui vîrf, oa
menii locurilor l-au 
denumit sugestiv Uhu
ru — libertate. Nume
roase din roadele stră
daniilor lor vor poposi 
in „Portul păcii" și de 
aici mai departe, du- 
cind ca un mesaj do
rința de prietenie și 
colaborare a unui po
por care și-a luat 
soarta in propriile 
mîini.

I. TIMOFTE

amenință contravenienții cu a- 
menzi foarte severe : de la 5 000 
pină la 50 000 dolari, pentru or
ganizații sindicale sau conducă
torii lor, pentru fiecare zi de 
grevă, și de la 50 pină la 250 de 
dolari pe zi pentru orice per
soană „implicată în acte de 
neascultare civilă".

Aceeași inflexibilitate în abor
darea cererilor de îmbunătățire 
a condițiilor dc viață și de mun
că este oglindită de negocierile 
dintre reprezentanții guverna
mentali și cei ai sindicatelor 
pentru reînnoirea convențiilor 
colective de muncă ale lucrăto
rilor din invățămint și domeniul 
sanitar. „Frontul comun" inter- 
sindical consideră „insuficiente" 
propunerile oficiale privind 
clauzele salariale și ameliora
rea condițiilor de muncă. 
(FRANCE PRESSE). Cei 85 000 
de profesori din Quebec lucrează 
din 1972 fără contract de mun
că, în virtutea unuî „decret care 
(ine loc de convenție colectivă", 
promulgat tot printr-o lege spe
cială, ca urmare a unei ample 
greve generale. Impasul nego
cierilor, prevederile aspre ale 
noii legi, conținutul programu
lui antiinflaționist reprezintă tot 
atitea surse de nemulțumiri și 
de încordare socială. In condi
țiile menținerii ratei inflației în 
jurul a 10 procente și a spec
trului șomajului in creștere, a- 
proape de 8 la sută, recent, re
prezentanții sindicatelor cana
diene au votat în proporție de 
90 la sută în favoarea conti
nuării acțiunilor lor revendi
cative.

DOINA TOPOR
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• AGRICULTURA ÎN IMPERIUL INCAȘ, Indienii incași care au 
locuit pe coasta pacifică a Americii Latine produceau pe pă- 
ftânturile lor, grație unui sistem original de irigații, suficiente 
cantități de alimente pentru a hrăni o populație de 12—14 mi
lioane de oameni. Afirmația aparține directorului Muzeului 
peruan de arheologie și antropologie, Guilermo Lumbreras. Po
trivit ultimelor studii întreprinse în acest sens, incașii cultivau 
8o de soiuri de plante, obținînd rezultate dintre cele mai bune 
la porumb și cartofi. Aceleași studii atestă că incașii din Peru 
au trecut la o producție agricolă organizată in urmă cu aproa
pe 6 000 de ani. Format de tribul de indieni Quechua, străvechiul 
imperiu incaș, cu centrul la Cuzco, avea o populație de aproxi
mativ 15 milioane de locuitori. a „CRUCIȘĂTORUL POTEMKIN" 
DIN NOU PE ECRANE. La o jumătate de secol de la premieră 
celebrul film al lui Eisenstein va putea fi din nou vizionat A 
fost necesară o îndelungată muncă de restaurare — in cursul 
căreia specialiștii sovietici, în frunte cu Serghei lutkevici au 
apelat la cinematecile din întreaga lume — (de-a lungul anilor 
unele secvențe din film s-au pierdut). A fost îmbunătățită, tot
odată, și calitatea imaginii ; in 1925 filmul era proiectat cu vi
teza de 13 imagini pe secundă, iar acum viteza proiecției va fi 
de 24 imagini. Muzica filmului este de Șostakovici, Simfonia a 
Xl-a. Prima proiecție va avea loc la Cinematograful „Oktiabr" 
din Moscova. • OROLOGIUL POPULAȚIEI. La Muzeul de știin
ță și tehnică din Chicago se află expus un ceas electronic nu 
numai neobișnuit, ci și unic în lume. El are forma unui glob 
pămintesc sprijinit pe un ecran de televiziune și indică — o 
dată cu ora, minutul secunda — și cifra exactă a populației 
globului la fiecare secundă, minut, oră... Principiul de 
construire a ceasornicului este relativ simplu, pornindu-se de 
la cunoașterea ratei creșterii populației la fiecare secundă : 2,2 
persoane. In fiecare minut, ceasornicul înregistrează o creștere 
a populației mondiale cu 1 320 persoane ! • ECLIPSA DE SOA
RE INELARA ce se va produce la 29 aprilie va putea fi văzută 
sub această formă (de inel exterior al soarelui) numai în Guya
na, America de Sud, China meridională, zona ecuatorială a 
Atlanticului, Senegal, Sahara. Libia, Grecia. Turcia, sudul regiu
nii asiatice a U.R.S.S., Afganistan și Iran. Fenomenul va începe 
la era 8,32 GMT și se va termina la ora 12.14 GMT. în timpul 
unei eclipse de soare de acest fel. discul Lunii se suprapune 
peste cel al Soarelui fără a-1 acoperi insă complet, ca în cazul 
eclipselor totale de soare. • ÎNTOARCERE LA PROMETEU ? 
Cercetătorul francez Claude Leroy a anunțat că a descoperit un 
procedeu care deschide calea utilizării pe scară largă a energiei 
solare pentru obținerea de energie electrică și termică. La ca
pătul a șase ani de cercetări asidue, cercetătorul francez a pus 
la punct o metodă foarte simplă, puțin costisitoare și nepo
luantă, care va permite obținerea de energie electrică la un 
preț mult mai scăzut decît cea produsă în centralele nuclear". 
Principiul funcționării instalației proiectate de Leroy constă în 
concentrarea razelor solare și. în special a razelor infraroșii și 
transformarea acestora in căldură, evitîndu-se pierderea a apro
ximativ jumătate din capacitatea lor calorică, așa cum se în
tâmplă în 
rului său, 
rențele de 
mari.

prezent. Procedeul amintit este, în concepția auto- 
destinat în special utilizării în zonele în care dife- 
temperatură între zi și noapte sînt în med constant
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