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După ceremo
nia primirii de 
Ia aeroport, pe 
stadionul mu
nicipal din Co
nakry a avut 
loc o impresio
nantă aduna
re populară la 
care președin
tele Nicolae 
Ceaușescu și 
președintele 
Ahmed Sekou 
Toure au rostit 

cuvîntări

La cosiră pe aeroportul din Conakry

în timpul întîlnirii dintre președintele Nicolae Ceaușescu șl președintele Ahmed Sekou TourePopulația capitalei Guineei, orașul Conakry, a făcut, sîmbătă, o primire triumfală secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășei Elena Ceaușescu, intîmpinîndu-i cu entuziasm „ca pe membri ai aceleiași familii de luptători" -r- cum declara, în ovațiile a zeci de mii de oameni, secretarul general al Partidului Democrat din Guineea, președintele Republicii Guineea, tovarășul Ahmed Sekou Toure. Cea de-a treia etapă a itinerarului tovarășului Nicolae Ceaușescu se desfășoară pe pămîn- tul unei țări,africane care și-a cucerit pe depli’n neatirnarea. Liber și stăpin pe destinele sale, poporul gui- 

neez salută, in persoana președintelui Nicolae Ceaușescu, pe primul șef de stat român care vizitează această tară, pe militantul dîrz pentru afirmarea dreptului sacru al popoarelor de a se dezvolta de sine stătător, de a-și hotărî singure modul de organizare a vieții și de a folosi tn interesul propriu bogățiile naționale....Este ora 9,30 (ora locală). Aeronava prezidențială aterizează pe aeroportul Internațional „Gbes'sia" din Conakry, împodobit sărbătorește cu tricolorul românesc, precum și cu drapelul roșu, galben, verde al Republicii Guineea, care încadrează portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășului Ahmed Sekou Toure. Pe imense pancarte sînt înscrise, în 

limbile română și franceză, urările : „Bun venit președintelui Nicolae Ceaușescu, marele conducător socialist !“. . „Trăiască prietenia militantă guineezo-română !“, „Federația din Conakry a Partidului Democrat din Guineea vă urează bun sosit !“.Pe aeroport, au venit să salute pe șeful statului român un foarte mare număr de locuitori din capitala țării. Mulțimea de cetățeni salută, prin ovații, sosirea solilor poporului român.La scara avionului. tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt salutați cu deosebită cordialitate de tovarășul Ahmed Sekou Toure și soția sa, Andrăe Toure. Cei doi conducători de oart.td și de stat își string cu căldură mîinile, se îmbrățișează.In întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a venit, de asemenea, pe aeroport, Aristides Pereira, secretar general al Partidului African al Independentei din Guineea-Bissau Și Insulele Capului Verde, care îl salută cu cea mai mare căldură.Apoi, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. prezintă președintelui Republicii Guineea persoanele oficiale care II însoțesc : tovarășii Ion Pățan, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Stefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., George Macovescu, membru al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Vasile Pungan și Nicolae Doicaru, consilieri ai președintelui Consiliului de Stat.Tinere fete, Inveșmlntate In elegante costume de un alb imaculat, cu eșarfe tricolore românești și gui- neeze. oferă inalților oaspeți splen- dite buchete de flori tropicale, precum și nuci de cola — simbol de a- leasă ospitalitate pe aceste meleaguri.Sînt prezentate, tn continuare, conducătorului român înaltele personalități guineeze aflate pe aeroport : Lansana Beavogui, membru al Biroului Politic Național al C.C, al Partidului Democrat din Guineea, prim- ministru, Ismail Tour 6, ministrul sectoarelor economice și financiare, N’Famara Kcita, ministrul sectoarelor sociale, Moussa Diakite, ministrul sectoarelor care se ocupă de problemele interne și de securitate, Ma- mady Keita, ministrul sectoarelor culturii și educației, Alpha Oumar Barry, ministru al sectoarelor schimburilor — membri ai Biroului Politic Național al C.C. al Partidului Democrat din Guineea, Fily Sissoko, ministrul afacerilor externe, Senainon Behaniz, ministrul informațiilor și ideologiei, Alioume Drame, ministrul planului, tovarășa Hadja Mafory Bamfoura, ministru al afacerilor so-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Sintem deosebit de satisfâcuți 
de rezultatele vizitei 

în Argentina, de perspectivele 
mari care se deschid pentru 
colaborarea dintre popoarele 

român și argentinean

Plecarea din Buenos AiresVineri după-amiază, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolai Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu, care, timp de patru zile, au făcut o vizită oficială de prietenie în Republica Argentina, la invitația președintelui Juan Domingo Peron, au părăsit capitala Argentinei, Buenos Aires.Pe aeroportul central al capitalei, Împodobit cu drapelele de stat ale României și Argentinei, au venit, pentru a-și lua rămas bun de la înalții oaspeți români, președintele Republicii Argentina, general-locote- nent Juan Domingo Peron, vicepreședintele republicii, doamna Maria Estela Martinez de Peron, secretarul particular al președintelui republicii, ministrul bunăstării sociale, Lopez Rega, ministrul relațiilor externe, Alberto Vignes, ministrul de interne, Benito Llambi, ministrul apărării, Angel Robledo, ministrul muncii, Ricardo Otero, ministrul culturii și educației, Jorge Taiana, președintele Camerei deputaților, dr. Râul Lastiri, cu soțiile, comandanții celor trei armate, alte oficialități civile și militare.Au fost de față ambasadorul Româ
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niei la Buenos Airea, Mihai Bălănes- cu, și ambasadorul Argentinei la București, Juan Carlos Marcelino Beltraminoi. ,Cei doi președinți, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Maria Estela de Peron se întrețin cu cordialitate cîteva minute în salonul aeroportului.Apoi, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Juan Domingo Peron trec in revistă garda de onoare, alcătuită din militari ai celor trei armate în ținută de gală.Pe podiumul de onoare, înalții oaspeți români, împreună cu persoanele oficiale române care i-au însoțit în această vizită, tovarășii Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Vasile Pungan și Nicolae Doicaru, consilieri ai președintelui Consiliului de Stat, își iau rămas bun de la persoanele oficiale argentinene prezente pe aeroport.înainte de a se urca în avion, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu și președintele Peron, doamna Peron își string mîinile 

cu căldură. Cei doi președinți se Îmbrățișează.Din ușa avionului, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu salută încă o dată pe distinsele gazde. Președintele Peron și doamna Peron răspund, la rindul lor, acestor semne prietenești.La ora 18,00, ora locală, avionul prezidențial decolează, Indreptindu-se spre Rio de Janeiro.In felul acesta ia sflrșit vizita de importanță istorică a președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în Republica Argentina. vizită care, prin întreaga sa desfășurare, prin dialogul constructiv dintre cei doi președinți, prin documentele semnate, reprezintă un moment de maximă importanță In dezvoltarea pe multiple planuri a colaborării, prieteniei și înțelegerii dintre cele două țări și popoare. Vizita Inalților oaspeți români reprezintă, totodată, un important eveniment al vieții internaționale actuale, un nou pas spre adîncirea legăturilor de prietenie și conlucrare cu popoarele Americil Latine, o nouă contribuție de seamă la cauza păcii și destinderii internaționale.
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DIN ARGENTINA

Excelența Voastră domnule președinte,Doamnelor ți domnilor,Conținutul acestor documente reprezintă un simbol perfecționat al unui act de o deosebită importanță istorică in relațiile dintre națiunile noastre.Prezența dumneavoastră la Buenos Aires confirmă importanța acestui fapt istoric. Este pentru prima dată cind un șef de stat dintr-o țară socialistă din Europa răsăriteană vine in America Latină pentru a observa' îndeaproape realitatea continentului nostru.Cu numai citeva luni in urmă, președintele Ceaușescu Întreprindea prima etapă a unui turneu printr-o serie de state latino-americane. Astăzi, sfirșește, printre noi, această călătorie, în cursul căreia am putut constata, o dată mai mult, inaltele calități de om de stat, cu care, prin intermediul unei acțiuni dirze, a știut să conducă poporul și țara sa pină la ocuparea acestei meritate poziții pe care o are, in prezent, România in rindul națiunilor lumii.Nu este, un concurs de Împrejurări fntimplător această prezență românească in America Latină. Este un răspuns reciproc la evenimentele istoriei moderne, in care acțiunile de cooperare între țări și continente demonstrează forța și vigoarea unui destin-universal, la care nu se poate renunța.în acest tablou, pe care-1 reprezintă, astăzi, umanitatea, lumea vede trezirea, in toată plenitudinea sa, a unui continent tinăr și plin de speranțe, continentul latino-american, a cărui realitate nu poate fi ignorată.Cetățeanul latino-american a început să fie protagonistul propriului său destin, cuvintele lui au Început să aibă semnificații, gesturile lui nu mai sînt sterile și bogățiile ascunse in pămrnlul strămoșesc nu așteaptă decît mîinile latino-amerscanului pentru a fi; eliberate din’ propriul lor mister și a fi dăruite copiilor.Iui.Lumea pare că a uitat acel® timpuri ale generozității latino-americane. cind veneau pe pămînturile noastre caravane fără de sfirșit de oameni flămînzi de un viitor și erau primite cu un gest de neconfundat la popoarele tinere, gestul fraternității.Lumea, ca să ne înțelegem, a urmărit anumite interese. Confuzia iscată prin adoptarea acestui procedeu de cunoaștere a Americii Latine a Întunecat gîndirea celor care pretindeau să descifreze realitatea noastră prin intermediul unor valori apuse sau a unor scheme fără viață. Nu poate fi dominat un proces al cărui creator și stăpîn este unul singur : popoarele latino-americane.Continentul nostru este un continent tinăr. Dezvoltarea Iul stă in e- nergia locuitorilor de pe aceste meleaguri, în eroismul și puterea acestor popoare, iar viitorul Iui se - află în propriile lor m>inl. Orice altă interpretare H va duce la comiterea de erori pe cel care, astăzi, nu pot să se elibereze de propria lor uimire in fața renașterii continentului.Știm că drumul pe care îl avem de străbătut este lung, dar sintem ho- tăriți să-l parcurgem. Sperăm ca lumea să știe a înțelege că schimbările petrecute în lume nu sînt rezultatul acțiunii celor puțini, ci consecința unică și exclusivă ■ acțiunii umanității.Astăzi, nu este vorba de simple structuri care pot fi înlocuite unele prin altele. Astăzi, in lume este vorba de viitorul omenirii. Fiecare om reprezintă umanitatea in totalitatea el.Omul nu este o piesă care poate fi înlocuită. Atîta timp cît el există in lume, spiritul său va reprezenta un semn al libertății și autodeterminării, care reprezintă destinul omenirii.De aceea, mi-am Impus, ca o primă sarcină de conducător, aceea de a-1 salva pe cetățeanul argentinean, care, ca cetățean al intregii patrii latino-americane, urmărește in mod necesar realizarea unității continentale. o problemă de acută prioritate in fața republicilor latino-americane și care este, in același timp, un 
Excelenței Sale Domnului 

general-locotenent JUAN DOMINGO PERON
Președintele Națiunii argentinene BUENOS AIRESPărăsind teritoriul Republicii Argentina, doresc să adresez încă o dată dumneavoastră și stimatei doamne Peron, guvernului și poporului argentinean, cele mai sincere mulțumiri. In numele meu, al soției mele, precum *1 al colaboratorilor mei, pentru primirea deosebit de prietenească și ospitalitatea desăvîrșită de care ne-am bucurat în tot timpul vizitei noastre in frumoasa dumneavoastră tară.Exprimîndu-ml satisfacția pentru discuțiile sincere și fructuoase avute cu dumneavoastră, pentru Înțelegerile la care am ajuns și documentele pe care le-am semnat, nutresc ferma convingere că vizita va marca un moment deosebit de important în dezvoltarea, in continuare, pe multiple planuri a relațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Argentina, In interesul popoarelor noastre, al/ catizei înțelegerii și păcii în lume.Folosesc acest prilej pentru a vă reînnoi sentimentele noastre de stimă »1 prietenie și a vă adresa dumneavoastră și poporului argentinean prieten urările noastre cele mai călduroase de fericire, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

principiu ferm al politicii noastre externe.Am calificat, de la început, vizita oaspetelui nostru ca un fapt istoric. Președintele Ceaușescu a dorit să vadă, cu propriii săi ochi, evoluția actuală a procesului de dezvoltare a popoarelor din America Latină.Domnia sa a dovedit, in propria-i țară, preocupările care ii identifică pe oameni cind au o profundă vocație pentru destinul țării și a făcut-o consolidind ființa națională și personalitatea internațională a țării, iar pe plan intern, printr-o dezvoltare industrială fermă, cheia unei transformări prodigioase pe care România o dovedește astăzi cu mindrie in fața lumii.Sint elocvente coincidențele intre două țări atunci cind conducătorii lor se transformă în fideli interpreți al intereselor popoarelor respective.în acest cadru al coincidențelor, domnilor, observ la țările noastre un sentiment Înrădăcinat privind apărarea demnității naționale și a independenței, apărarea suveranității, modernizarea economiilor naționale, contribuția pe care o aduc la înțelegerea între popoare, adeziunea manifestată față de soluționarea, prin mijloace pașnice, a problemelor internaționale și, în sfirșit, promovarea cooperării între națiuni și aplicarea principiului universalismului in relațiile dintre state.Am observat, de asemenea, că relațiile dintre Argentina și România s-au îmbogățit prin promovarea inexorabilă, de către ambele părți, a unor acțiuni de politică externă care se reflectă, astăzi, in această intilnire promițătoare dintre conducători și popoare, în interesul reciproc al popoarelor argentinean și român.Vizita pe care am întreprins-o in România, cu cîtva timp în urmă, și dialogul sincer și fructuos pe care l-am avut cu președintele Ceaușescu, semnarea, recent, la București a unor importante acorduri, prin care am >hotărit să dezvoltăm schimburile comerciale in domenii atît de importante pentru viața modernă a țărilor; cum sînt domeniul petrolului și petrochimiei, siderurgiei, telecomunicațiilor, cooperării științifice și tehnologice, transporturilor maritime, prezenta vizită care încoronează întreaga acțiune de apropiere dintre noi prin semnarea Tratatului de prietenie și cooperare, precum și a acordurilor de cooperare economică, toate acestea demonstrează cu prisosință voința fermă și limpede care animă cele două națiuni, în vederea inițierii unei noi etape în cadrul procesului dezvoltării ample a relațiilor dintre ele.Am fost, de asemenea, martorul hotărîrii ferme a unui popor de a transforma și a îmbogăți frumusețea naturală a peisajului național, prin construirea de orașe noi, de uzine și fabrici, valorificînd orice izvor potențial de muncă, creînd centre științifice și tehnologice, fapte care anticipează o bogăție umană, materială și spirituală care reprezintă semnul modern al măreției poporului român.Este, pentru mine, o satisfacție deosebită aceea de a putea aduce mărturie. în cadrul solemn al accștei ceremonii, pentru preocuparea care a animat guvernele Argentinei și României în vederea concretizării, prin acorduri permanente, a obiectivelor politicii lor externe, fructe ale popoarelor noastre care, cu abnegație și modestie, realizează măreția patriilor noastre și asigură un viitor promițător pentru copiii lor.Toate acestea înnobilează relațiile noastre de țări suverane, Întăresc acțiunile noastre neobosite desfășurate in direcția cooperării internaționale și demonstrează că spiritul depășește limitele naționalităților sau ale Ideologiilor lor cind acțiunea lor este inspirată de dreptatea socială internațională, de suveranitatea politică intangibilă și de libertatea e- conomică de nestrămutat.Domnilor, Argentina și România, din fericire, au atins acest grad de înțelegere reciprocă și de maturizare internațională în care fiecare pas pe care ii facem asigură succesul definitiv al popoarelor noastre. (Aplauze)

Excelență, domnule președinte *1  Argentinei,Doamnelor și domnilor,Ziua de astăzi va rămine Înscrisă In istoria popoarelor român și argentinean ca un moment istoric in relațiile de prietenie și colaborare dintre ele.Cu puțin înainte, am semnat, împreună cu președintele Peron, Tratatul de prietenie și cooperare, iar anterior au fost semnate o serie de acorduri cu privire la cooperarea e- conomică, tehnico-științifică, culturală între țările noastre. Prin Tratatul de prietenie și cooperare și prin celelalte acorduri așezăm o bază trainică relațiilor străvechi dintre țările noastre.Fără îndoială că aceste documente vor exercita o influență puternică asupra colaborării popoarelor și guvernelor noastre, în beneficiul ambelor popoare, fiind, în același timp, o contribuție Ia cooperarea internațională, la progresul social și la pace in lume.Trăim, Intr-adevăr, o epocă de mari transformări sociale și naționale. în lume se produc schimbări radicale în viața popoarelor, in raporturile internaționale. S-au obținut unele rezultate pozitive in așezarea relațiilor dintre state pe baze noi. Au fost soluționate unele probleme care trenau de multă vreme— mă refer la Europa, spre exemplu— unde o scrie de ; probleme și-au găsit o soluționare politică, deschi- zînd calea spre o colaborare economică, iar cu un an in urmă a început Conferința general-europeană, menită să așeze relațiile dintre statele continentului pe o bază nouă, să asigure o colaborare bazată pei deplina egalitate în drepturi, pe respectul independenței și suveranității, să excludă forța și amenințarea cu forța în relațiile dintre state. Știm cu toții că Europa a jucat un rol important în dezvoltarea civilizației omenești, dar, tot așa, știm că din Europa, numai în acest secol, au pornit două războaie mondiale, care au produs distrugeri u- riașe. Iată de ce succesul Conferinței general-eutopene, așezarea relațiilor pe o bază nouă vor reprezenta un moment istoric nu numai pentru continentul european, ci pentru întreaga lume. S-au realizat succese in lichidarea unor conflicte. A fost realizat un acord la Paris cu privire la Vietnam și s-a pus capăt unui război care a produs, de asemenea, multe suferințe. Toate acestea — inițierea unor negocieri și contacte Intre diferite state în soluționarea unor probleme care preocupă omenirea contemporană — au dus la un început de destindere în viața internațională, politică ce, fără nici o îndoială, a fost și este salutată de toate popoarele care doresc să se pună capăt vechii politici imperialiste de forță și dictat, colonialismului, neocolonialismului, să se asigure respectarea drepturilor fiecărei națiuni la dezvoltarea liberă, independentă, corespunzător năzuințelor sale.Dar, ar însemna să nu ținem seama de realitățile din lume dacă nu am menționa și faptul că sintem de-abia la începutul cursului de destindere. Există încă pericolul ca aeest curs să fie oprit — și sînt rtrțe care acționează in acest sens — de aceea, pentru a consolida tendințele noi de colaborare din viața internațională, pentru a asigura cursul unor relații noi, bazate pe egalitate și respect reciproc, sint necesare eforturi susținute din partea tuturor statelor.In acest cadru, România a apreciat și apreciază că țările mici și mijlocii, deci și România și Argentina, trebuie să participe mai activ la soluționarea diverselor probleme internaționale, pornind de la faptul că nici o problemă nu se mai poate soluționa de citeva țări, că găsirea unor soluții care să țină seama de interesele tuturor națiunilor presupune o participare cu drepturi egale a tuturor națiunilor lumii la realizarea acestor înțelegeri. Țările mici și mijlocii sint vital interesate de a lua parte activă la realizarea noii politici in viața internațională.Sint probleme deosebit de complexe legate de subdezvoltare. In lume, o parte însemnată a omenirii trăiește incă in condiții materiale și culturale care nu asigură nici strictul necesar. Deși trăim intr-o epocă a puternicei revoluții tehnico-științi- fice, totuși, zeci de state se găsesc încă intr-o stare de înapoiere ; de aceea, problema dezvoltării țărilor rămase in urmă, ridicarea industriei, economiei, științei, culturii in aceste state — și pe această bază, a nivelului de trai al fiecărui popor — constituie factori hotăritori pentru o lume mai dreaptă și mai bună, pentru soluționarea problemelor internaționale în interesul tuturor națiunilor. Și în această privință, consider că România și Argentina pot să-și aducă contribuția în soluționarea unei astfel de probleme vitale pentru întreaga omenire.Mai sint încă conflicte care pun in primejdie nu numai pacea in regiunea respectivă, ci a întregii lumi — mă refer la Orientul Mijlociu. Desigur, am salutat realizarea dezangajării între Egipt și Israel. Sperăm că se va ajunge la înțelegeri corespunzătoare și între celelalte state angajate în conflict, considerînd că această dezangajare va fi numai începutul soluționării politice a problemelor. Apreciem că este necesar să se depună eforturi de toate popoarele pentru a se ajunge la o pace dreaptă, trainică, in Orientul Mijlociu, care să ducă la retragerea trupelor israeljene din teritoriile ocupate, pornind întotdeauna de la faptul că ocuparea cu forța de teritorii străine nu dă nimănui mai multă siguranță, mai multă independență, dimpotrivă, pune in pericol indepen

dența acelora care acționează in a- ceastă direcție. Este în interesul popoarelor ca să se pună capăt cit mai iute încordării in această zonă. Nu putem să neglijăm faptul că poporul palestinean trebuie să-și asigure autodeterminarea, să-și poată organiza viața liber, independent, corespunzător năzuințelor sale.Intr-6 lume în care omul ocupă — și trebuie să ocupe — locul principal in tot ceea ce se face. In care umanismul trebuie să asigure fiecăruia posibilitatea de a se afirma In toate domeniile de activitate, este necesar să ținem seama, in primul rind, de a asigura fiecărui popor, fiecărei națiuni dreptul la autodeterminare, astfel incit să-și poată organiza viața așa cum dorește.Am pornit și pornim întotdeauna de la faptul că existența orînduirl- lor sociale diferite, a concepțiilor politice diferite, a credințelor diferite nu trebuie să constituie o piedică in calea conlucrării pașnice șl economice intre națiuni și oameni.Pornind de aici, România a acționat și acționează cu consecvență pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Sigur, acordăm o mare atenție relațiilor cu țările socialiste, din rindul cărora facem parte ; dăm o mare atenție relații-' lor cu țările in curs de dezvoltare — sau ale lumii a treia, cum se mai spune — cu acele state care acționează pentru a deveni stăpine pe bogățiile naționale, pentru a-și organiza viața în mod liber, corespunzător voințelor lor.■Intr-adevăr, am vizitat mal multe țări din America Latină. Acum mă găsesc în Argentina prietenă. Am putut constata cu multă satisfacție preocupările popoarelor Americii Latine de a deveni stăpine pe bogățiile naționale, cît și de a le folosi în interesul popoarelor respective, așa cum am constatat, de asemenea, cu multă satisfacție, tendința acestor popoare de a colabora: pe’ principii de egalitate șl respect cîi’icbrelarte-fjâțluhi ale lumii.Tocmai pornind de Ia aceste ten- dințe^t- șt'ale-României, și ale Celorlalte popoare — am putut ajunge la concluzii comune și Ia acorduri și înțelegeri pentru o colaborare in multe domenii de activitate. Ne a- flăm, de cîtcva zile, în Argentina. Am purtat, în aceste zile, discuții cu președintele Peron, cu unii membri ai guvernului. Ne-am intilnit cu oameni ai muncii din industrie, din agricultură, cu intelectuali, profesori, studenți și trebuie să declar că avem impresii bune, deosebit de plăcute, față de sentimentele pe care le-am intilnit peste tot, față de dorința de dezvoltare a colaborării economice dintre1 țările noastre.Am putut înțelege mai bine preocupările și năzuințele poporului argentinean de a realiza transformări economice, sociale, făurind o viață nouă. în această privință, în convorbirile pe care le-am avut, cu un an în urmă, în România, cu generalul Peron, președintele Argentinei, am discutat multe probleme legate de colaborarea dintre țările noastre, dar și probleme mai generale ale vieții internaționale, inclusiv filozofie — și este și normal să fie așa. încă de atunci, anticipind victoria alegerilor din mai, am întrevăzut căile de realizare a unei largi colaborări. Prin vizita pe care o facem acum, putem spune, de fapt, că continuăm să concretizăm ceea ce am început și ceea ce ne-am propus să realizăm incă cu un an în urmă. Tocmai pentru că a- ceastă primă intilnire a fost așa de rodnică, așa de deschisă, a pus și temelia unor relații de prietenie și, fără îndoială, că aceasta va exercita o influență puternică asupra dezvoltării relațiilor dintre popoarele noastre. Aceste relații de prietenie dintre noi sint izvorite tocmai din sentimentele, din dorința de a contribui la dezvoltarea popoarelor noastre, la conlucrarea dintre ele, din dorința de a acționa împreună pentru a contribui la o lume mai dreaptă și mai bună, in care omul să se bucure din plin de toate binefacerile civilizației și să poată, in același timp, să participe activ la dezvoltarea in continuare a civilizației, la ridicarea omului pe o treaptă de înțelegere și de colaborare tot mai inaltă.Fără îndoială că viitorul aparține politicii de colaborare și de pace dintre popoare. Și noi, prin Tratatul de prietenie pe care l-am semnat astăzi, am pus o temelie trainică, intr-adevăr de importanță istorică, pentru relațiile dintre popoarele noastre, dar fără îndoială că aceasta va reprezenta o importanță mare pentru relațiile cu celelalte state din America Latină și va exercita o influență pozitivă și pe plan internațional.Iată de ce trebuie să' declar că sintem deosebit de satisfăcuți de rezultatele vizitei, de tot ceea ce am realizat împreună, de perspectivele mari care se deschid pentru colaborarea dintre popoarele român și argentinean.Știu că poporul argentinean are in fața sa o perspectivă mare; are mari posibilități, și am constatat cu multă satisfacție încrederea pe care masele populare, începind cu clasa muncitoare, o au in generalul Peron și așteptările ca programul de dezvoltare economico-socială să fie înfăptuit in cele mai bune condiții. Cred că acestea se găsesc in mîini bune și a- ceasta este impresia pe care ne-o lasă vizita noastră.Nu aș putea să închei fără, a ura poporului prieten argentinean înfăptuirea tuturor năzuințelor sale, de bunăstare, de dreptate socială, de pace și cooperare, fără a ura o dezvoltare continuă a prieteniei dintre popoarele român și argentinean ; exprim urarea unei conlucrări și mai fructuoase intre noi, in Interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii Internaționale. (Aplauze).

Un nou moment cu profunde semnificații și, în același timp, o nouă dovadă a interesului deosebit pe care îl acordă gazdele acestei vizite l-a constituit întilnirea de vineri dintre președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu și conducerea Confederației Generale a Muncii din Argentina (C.G.T.), cea mai mare organizație sindicală din țară, care numără, în rîndurile ei, peste 4,5 milioane de membri.In sala unde a avut loc Întilnirea, distinșii oaspeți romani, împreună cu președintele Juan Domingo Peron și doamna Maria Estela Martinez de Peron sînt întîmpinați de membrii conducerii Confederației Generale a Muncii, în frunte cu Adelino Romero, secretarul general al C.G.T.Sînt prezenți, de asemenea, Lopez Rega, ministrul bunăstării sociale, Ricardo Otero, ministrul muncii, Alberto Vignes, ministrul relațiilor externe. Sint de față tovarășii Ștefan
Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Tovarăși,Aș dori să exprim satisfacția mea eă, în momentul de față, sintem In compania conducătorilor mișcării sindicale din Argentina. Desigur, aș dori să mulțumesc președintelui și tovarășului Peron pentru că ne-a oferit această posibilitate de a avea convorbiri amicale asupra problemelor colaborării dintre sindicatele din țările noastre.Este adevărat că muncitorii de pretutindeni au un rol tot mai important în producerea bunurilor materiale și spirituale, ei au un rol toi mai important în dezvoltarea societății omenești. De altfel, orice progres al omenirii a fost legat de muncă și nu poate fi realizat decît prin muncă. Este adevărat că nu întotdeauna cei care au muncit, cei ce au produs bunuri materiale au avut acces Ia ele. Mai sint și astăzi multe inegalități, dar, fără îndoială, țoale țările, toți conducătorii de stat și politici care iși propun să făurească o orînduire mai dreaptă — de dreptate socială, de bunăstare pentru Întregul popor — trebuie să țină să a- corde locul corespunzător muncitorilor in toate domeniile de activitate.Mă bucură că și în Argentina președintele Peron, care știu că și in trecut s-a bucurat de simpatie din partea clasei muncitoare, se bucură și în prezent de această simpatie și se preocupă de soluționarea problemelor de dezvoltare a Argentinei pe un drum nou, de a asigura clasei muncitoare, oamenilor muncii un loc corespunzător in toată viața socială. Preocuparea aceasta am avut-o, o avem și noi in România, unde clasa muncitoare, in alianță și cooperare, in colaborare cu țărănimea. Intelectualitatea, cu toate forțele sociale din societate, asigură dezvoltarea pe baze socialiste a țării.Subliniez aceasta pentru că — așa cum am mai menționat — pentru realizarea năzuințelor de drepta-*Luind apoi cuvîntul, ADELINO ROMERO, secretarul general al C.G.T., a spus :Domnule președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,Doamnă Elena Ceaușescu,Domnule președinte al Argentinei, general-locotenent Peron,Doamnă vicepreședinte al Republicii Argentina,Doamnelor și domnilor,Este pentru noi o mare bucurie să cunoaștem, astăzi, pe președintele unei republici prietene, legată astăzi de noi printr-o serie de fapte realizate la nivelul celor două guverne ale noastre.

Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., George Macovescu, ministrul afacerilor externe, și alte persoane oficiale române.Deschizînd această Intilnire, președintele JUAN DOMINGO PERON a spus :11 avem In mijlocul nostru pe domnul președinte Nicolae Ceaușescu. El este, în același timp, conducătorul clasei muncitoare din România, in consecință, cl este legat de sentimentele noastre. El se află aici pentru că solidaritatea națiunilor și a oamenilor este Întotdeauna puternică atunci cind contribuie la consolidarea tuturor națiunilor, a tuturor oamenilor muncii, care îșl dedică eforturile fericirii popoarelor lor. Ne intilnim in această reuniune comună și sintem solidari. Pentru aceasta, președintele Ceaușescu nu poate fi o persoană străină printre nolj El este un prieten, el este un tovarăș".A luat apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

te socială pot fi, desigur, căi diferite, ținînd seama de condițiile naționale și sociale din fiecare țară. Nu există, de altfel, un șablon și nu poate exista un asemenea șablon. Fiecare națiune, fiecare popor iși va organiza orinduirea sa mai dreaptă, mai bună, corespunzător gîndirii salo, năzuințelor sale, dar ea trebuie realizată intr-o strinsă unitate a oamenilor și înțeleg prin aceasta pe toți ; oamenii muncii sint și in industrie, șl in agricultură, și intelectuali. In fond, toți sint oameni ai_ muncii in diviziunea aceasta a muncii, realizând și îndeplinind funcții care sînt obligatorii ; inclusiv președinții sint oameni ai muncii, nu numai prin faptul că sînt proveniți din muncitori sau nu, ci prin faptul că sînt chemați să acționeze în interesul întregului popor și, este clar, în interesul oamenilor muncii.Aș dori să exprim dorința noastră de a dezvolta colaborarea și de a întări solidaritatea și intre sindicatele din țările noastre, așa cum, de altfel, am și convenit în convorbirile noastre. Vom saluta cu multă satisfacție o delegație a sindicatelor argentinene în România — și să lăsăm, în spiritul democrației, ca cele două organizații să stabilească ele insele bazele colaborării viitoare — așa cum sintem gata să trimitem noi o delegație in Argentina. Desigur că această colaborare pe care o vor stabili in mod democratic va trebui să țină seama de îndrumările pe care le au din partea partidelor și conducătorilor de stat din fiecare țară, adică o democrație care să țină seama de interesele generale.Am, Insă, deplină încredere în conducătorii sindicali, știu că se vor Înțelege bine și că această colaborare va servi intereselor celor două țări, progresului lor, in toate domeniile de activitate.Vă mulțumesc 1
★Vă rog să-mi permiteți, cu acest prilej, să schițez pe scurt istoria mișcării muncitorești argentinene din ultimii 30 de ani.în anul 1943, domnule președinte. In Republica Argentina dezmoșteniții, cei care erau „în afara legii", in afara oricărui drept, au văzut un om, care se numea pe atunci colonelul Peron, ridieîndu-se deasupra unei mișcări muncitorești argentinene ineficace, anarhică în multe aspecte, săracă în general, dind acestei mișcări structuri pe care le considerăm o mindrie, nu numai pentru noi, ci și pentru America Latină.în puțini ani, cel care, ulterior, avea să devină președintele repu

blicii, generalul-locotenent Juan Peron, a dat mișcării muncitorești organizate dreptul pe care această mișcare îl reclama și pe care președintele Peron 11 recunoștea. O serie de legi au permis mișcării muncitorești, încă din faza începuturilor sale, să se transforme, în perioada celor două etape de guvernare prezidate de generalul Peron, într-o adevărată mișcare muncitorească cu toate drepturile, cu participare reală și efectivă, dîndu-i o doctrină de tip -național,, cș. a permis, ulterior, ca această mișcare muncitorească, Intre anii 1955-1973, să poată să se mențină unită pe o bază inspirată de însuși generalul Peron.Au fost 18 ani de mari frămîntări. Ani de frămîntări în care s-au perindat guverne care nu au contat, In nici un fel, pe sprijinul popular și nici pe sprijinul Confederației Generale a Muncii, organizație reprezentativă a mișcării muncitorești. Au fost ani de luptă, in carfe mișcarea muncitorească a udat cu sin- gele ei închisorile, străzile și alte locuri ale țării noastre.Dar, aceeași forță izvorltă pe baza doctrinei inspirate de generalul Peron poporului argentinean a creat posibilitatea ca noi să ne putem ln- tilni, astăzi, aici, avînd din nou în fruntea noastră pe omul care a știut să dea țării un stil de viață propriu, specific pentru argentineni.Eu spuneam, acum cîteva zile, cu prilejul unei vizite în Republica Cuba, că. relațiile dintre noi trebuie să se ba'zeze pe respectul reciproc, că noi trebuie să-i tratăm pe cubanezi așa cum sînt ei, iar cubanezii să ne trateze așa cum sîntem noi, fără a ne schimba unii pe alții, cu defectele și virtuțile noastre.Am dori ca aceasta să fie baza unei comunicări între popoarele muncitoare ale Americii Latine, bază stabilită, încă de mulți ani, de președintele națiunii noastre, bază astăzi reafirmată cu mai multă îndreptățire pentru a transforma America Latină în ceea ce ea însăși dorește.Domnule președinte,Nu vreau să vă mai rețin, Știu că mai aveți puțin timp de petrecut în țara noastră. Vreau să vă spun, în numele mișcării muncitorești argentinene, că vă mulțumim din inimă pentru prilejul de a vă putea saluta, rugîndu-vă, totodată, să transmiteți oamenilor muncii români urarea oamenilor muncii argentineni pentru un viitor de pace și bunăstare.Răspunzind, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus :Aș dori să vă mulțumesc mult. Mulțumesc pentru prezentarea succintă a Istoriei mișcării sindicale din Argentina. Nu doresc să vă prezint istoria sindicatelor din România, deși eu am lucrat in sindicate.Ceea ce vă pot spune este că, Intr-adevăr, și mișcarea muncitorească din România a dat multe jertfe pină a reușit ca clasa muncitoare să devină pe deplin slănină pe destinele sale și acum să-și făurească orinduirea așa cum o dorește.Eu sînt complet de acord să luăm problemele așa cum sint. Fiecare are felul său de a gindi, dar toți trebuie să pornim de Ia aceea că trebuie să întărim solidaritatea intre popoare, intre muncitorii din toate țările, pentru a asigura un viitor mai bun muncitorilor, tuturor popoarelor, luind pe fiecare așa cum este, dar căutind și ceea ce este comun, pentru a ne înțelege și a colabora. Și sînt multe lucruri comune.Aș dori să urez sindicatelor din Argentina succese în activitatea lor. clasei muncitoare și întregului popor argentinean, pe care le conduce astăzi generalul Peron, președintele și tovarășul Peron, succese In înfăptuirea năzuințelor sale.Multă fericire și prosperitate.întilnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu cu membrii conducerii Confederației Generale a Muncii s-a desfășurat intr-o atmosferă de stimă reciprocă, de caldă prietenie fi solidaritate militantă.
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PREȘEDINTEI! CONSILIUIUI DE STAT AE ROMÂNIEI
A PRIMII PE ARTURO FRONDIZI

VIZITA TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUSESCU
IN REPUBLICA BUINEEA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri dimineața, pe Arturo Frondizi, fost președinte al Argentinei, președintele Mișcării pentru integrare si dezvoltare, grupare politică din Frejuli — Frontul Justițialist de Eliberare.La convorbirea care a avut loc cu acest prilej a participat Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.Președintele Arturo Frondizi, a subliniat că, pentru el, ca șl pentru poporul argentinean. este o mare plăcere să-l salute pe președintele Nicolae Ceaușescu pe pămin- tul Argentinei, relevînd totodată că 
Ati Inăliat faima tării atit de sus, 

cum îndată nu a fost 
in întreaga existentă a impurului rămân

EMOȚIONANTA ÎNT1LNIRE CU MEMBRII 
COLONIEI ROMÂNE DIN ARGENTINA

urmărește eu mare interes dezvoltarea economică, socială și culturală a României. Arturo Frondizi a asigurat pe șeful statului român că politica României, activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu se bucură de multă simpatie, eforturile depuse pe plan intern pentru propășirea econo- mico-socială, cit și în viata internațională, puse in slujba colaborării, înțelegerii și păcii între popoare, o- ferind un exemplu pentru întreaga lume.în acest context a fost relevată însemnătatea deosebită a vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu in Argentina.

Mulțumind pentru aceste aprecieri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat bunele relații statornicite între Româniayși Argentina și și-a exprimat convingerea că documentele și înțelegerile stabilite sînt de cea mai mare importanță, deschizînd noi căi unei largi și fructuoase colaborări în folosul prieteniei dintre cele două țări, al bunăstării și progresului ambelor popoare, al afirmării în lume a unui climat de destindere și cooperare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a invitat pe Arturo Frondizi să viziteze România, invitație care a fost acceptată cu plăcere și recunoștință.

(Urmare din pag. I)ciale și președintă a Consiliului Național al Femeilor, Elhadj Abdoulaye Toure, ministrul comerțului exterior, Lamine Conde, ministrul industriei și energiei, Mohamed Lamine Toure, ministrul minelor și geologiei. Alpha Bacar Barry, ministrul agriculturii, livezilor de producție și cooperativelor — membri ai C.C. al P.D.G., alțl membri ai guvernului, conducători ai organizațiilor de masă și obștești, un mare număr de militanți ai Partidului Democrat din Guineea.Sînt, de asemenea, prezenți șefii misiunilor diplomatice acreditați la Conakry.Este de față ambasadorul Republicii Socialiste România în Republica Guineea, Valeriu Georgescu.Specialiștii români care lucrează în Guineea și familiile lor, membrii Ambasadei române își jnanifestă marea bucurie de a-1 vedea pe conducătorul iubit al partidului și statului aici, la mii de kilometri depărtare de patrie, unde își îndeplinesc misiunea ce le-a fost încredințată — de a contribui la dezvoltarea legăturilor de prietenie și cooperare ro- mâno-guineeze.în timpul intonării Imnurilor do stat ale României și Guineei, în văzduh răsună 21 de salve de artilerie. Tovarășul Nicolae Ceaușescu primește raportul comandantului gărzii de onoare alcătuită din militari în uniformă de paradă — după care, împreună cu tovarășul Ahmed Sekou Toure, trece în revistă garda de o- noare.
Marea adunare populară 

de pe stadionul municipal din Conakry
O strălucită expresie a vibrantelor sentimente pe care locuitorii din Conakry, întregul popor guineez, le nutresc față de România socialistă, față de conducătorul ei, a constituit-o marea adunare populară de pe stadionul municipal din capitala Guineei, care a avut loc imediat după ceremonia primirii pe aeroport. Stadionul ce poartă numele „28 Septembrie" — evocînd acea zi istorică, de acum 16 ani, cind poporul guineez s-a pronunțat peptru crearea unui stat independent — cunoaște din nou atmosfera ; specifică marilor întruniri ce marchează evenimente de cea mai mare Însemnătate din viața poporului guineez.în momentul în care automobilul deschis în care se află președinții Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure și automobilul în care se află tovarășele Elena Ceaușescu și Andree Toure intră pe" poarta stadionului, din piepturile celor peste 30 de mii de cetățeni care umplu pînă la refuz tribunele izbucnesc ovații entuziaste. Mulțimea scandează „Ceaușescu—Toure", precum și lozinci care dau expresie prieteniei dintre cele două țări și popoare.Potrivit protocolului guineez, mașinile efectuează un „tur de onoare", însoțite de urale care nu mai contenesc. Cei doi președinți răspund cu prietenie manifestărilor de entuziasm ale mulțimii.în tribune domnește o atmosferă de bucurie de nedescris. Mulțimea intonează cîntece revoluționare și de bun venit. Mii și mii de oameni cîn- tă și dansează în ritmul care nu mai contenește al tam-tam-urilor. Din eșarfe pătrate de culoarea roșie, băieți și fete îmbrăcați în alb alcătuiesc cu ingeniozitate o imensă lozincă, pe întreaga lungime a uneia din tribune : „Vive la Roumanie — Trăiască România". Mulți dintre-muncitorii aflați în tribune poartă pancarte cu

Conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, tovarășele Elena Ceaușescu și Andrăe Tour&ț- celelalte persoane oficiale române și guineeze se îndreaptă spre salonul de onoare al aerogării ; oaspeții 'și gazdele se întrețin cordial, prietenește.Președintele Ahmed Sekou Toure adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros salut de bun venit, exprimindu-și convingerea că prezența șefului statului român tn Guineea va da un puternic impuls prieteniei între cele două țări și popoare, cooperării bilaterale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțumește pentru primirea călduroasă făcută, adresind, din partea sa, din partea Întregului popor român un salut prietenesc și urări de noi succese poporului guineez, împărtășind a- ceeași convingere că actuala vizită va deschide largi orizonturi colaborării româno-guineeze, in Interesul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și solidarității dintre toate popoarele lumii.Cei doi conducători se îndreaptă spre coloana de mașini.întreaga autostradă de la aeroport și pînă în oraș, în lungime de circa 15 kilometri, este pavoazată cu mii și mii de drapele ale celor două țări, cu banderole tricolore, alcătuind, din distantă in distanță, originale arcuri de triumf, cu urări de bun venit și chemări la întărirea prieteniei și dezvoltarea cooperării dintre cele două popoare.„Să edificăm Africa nouă în deplină libertate !“ ; „Trăiască poporul, arbitru suprem !“ ; „Victorie socialismului în întreaga lume !“. Se pot 

numele întreprinderilor pe care le reprezintă : întreprinderi miniere, de mase plastice, întreprinderi ale industriei ușoare — bastioane ale vieții noi pe pămîntul unei țări străvechi.Ei salută cu entuziasm pe solii poporului român, constructor al socialismului care a cunoscut și el, în trecut, asuprirea străină și care urmărește cu cea mai mare simpatie eforturile tinerelor state de edificare a unui viitor al bunăstării și fericirii.După efectuarea turului de onoare, președinții Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure, tovarășele Elena Ceaușescu și Andrâe Toure, celelalte oficialități române și guineeze iau loc în lojile oficiale, încadrate de drapelele României și Guineei, de portretele celor doi conducători de partid și de stat, de ghirlande de flori și verdeață.Președintele Ahmed Sekou Toure deschide marea adunare populară, salutind, în numele întregii țări, pe oaspeții din România prietenă. Pe întregul stadion se aud, pronunțate cu vigoare, răspicat, cuvintele care se rostesc la începutul tuturor mitingurilor de masă în această țară : „Pentru revoluție !“, „Jos imperialismul !“, „Jos colonialismul !“, „Jos neocolonialismul !“, „Onoare, victorie, glorie !“.Președintele Ahmed Sekou Toure rostește, apoi, în limbile franceză și română : „Trăiască România !“, urare acoperită de ovațiile entuziaste ale zecilor de mii de participanți,Cuvîntarea rostită in continuarea acestui scurt ceremonial de președintele Ahmed Sekou Toure este salutată, în repetate rînduri, cu furtunoase aplauze și aclamații.Este invitat apoi să ia cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cuvintele președintelui român sînt subliniate cu entuziaste ovații.O fanfară militară intonează im

vedea numeroase portrete In culori ale tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure. La intrarea în oraș, mulțimea adunată de o parte și de alta a uneia din principalele artere, bulevardul „Danca", ovaționează cu entuziasm pe cei doi președinți. Se flutură buchete de flori, stegulețe ale celor două țări, se cîn- tă și se dansează. întregul Conakry este în sărbătoare.în zare se profilează edificiile noi ale acestui oraș, situat chiar pe coasta Atlanticului și in perimetrul căruia sînt cuprinse Peninsula Ka- loum, de formă triunghiulară, și mai multe insule. Deși datează încă din 1887, orașul cunoaște o adevărată dezvoltare începind cu proclamarea independenței Guineei, la 2 octombrie 1958, fiind principalul centru economic și politic al țării, cu o populație de peste 200 de mii de locuitori. Orașul oferă imaginea unei arhitecturi variate, alături de construcțiile tradiționale care au înfruntat vremea ; in ultimii ani, au fost ridicate cvartale cu blocuri moderne, străjuite de largi artere, ce străbat, de la un capăt la altul, capitala guineeză. în multe din aceste clădiri își au sediul societățile pentru exploatarea bauxitei, principala bogăție a țării. Guineea fiind, totodată, unul din marii exportatori de cafea si banane. In trecut, aceste bogății aparțineau străinilor. Acum, ele sînt puse tn valoare In folosul propriei dezvoltări.Vizita pe care o întreprinde In Guineea, începînd de șîmbătă, președintele Consiliului de Stat al 

nurile naționale ale celor două țări, înainte și după pronunțarea fiecărei cuvintări.După rostirea cuvintărilor, începe o mare defilare, la care participă mii de oameni. Defilarea este deschisă de un grup de ostași și de militanți ai Partidului Democrat din Guineea care poartă steagul național. Apoi, într-o adevărată explozie de culoare și sunet, începe defilarea formațiilor artistice venite de pe întreg teritoriul țării. îmbrăcați în minunate costume naționale, membrii formațiilor- prezintă. într-o succesiune neîntreruptă de secvențe, de un extraordinar dinamism și ingeniozitate, un mare spectacpl folcloric dedicat șefului statului român.Mii de artiști — aparținlnd grupurilor etnice malinke, sousson, penei, tenda — prezintă momente din viața poporului guineez, datini și obiceiuri de pe meleagurile lor, cîntece și dansuri ce evocă istoria unui popor glorios, care nu a precupețit nici o jertfă pentru a trăi liber și demn. Este un spectacol grandios, o risipă extraordinară de fantezie, ce exprimă bucuria de a trăi a unui popor care și-a cîștigat libertatea și a devenit pe deplin stăpîn pe destinele sale. în semn de dragoste pentru România și poporul ei. cîntecele populare se împletesc cu lozinca „Vive la Roumanie !“. Oamenii din tribune, la rîndul lor, aclamă neîntrerupt, agită mii de pancarte cu u- rări de bun venit și lozinci revoluționare. După defilarea ansamblurilor artistice începe defilarea pionierilor, elevilor, studenților, muncitorilor și sportivilor din Conakry. Țin, de asemenea, să aducă omagiul lor președintelui României unități ale formațiilor . de luptă ale miliției populare. In noiembrie 1970, aceste formații au dat o lovitură zdrobitoare forțelor intervenționlste, dove

României este menită a crea o bază și mai trainică relațiilor de prietenie și solidaritate militantă existente între cele două popoare, să le amplifice și să le adîncească în cele mai diferite domenii. Este o opinie larg Împărtășită, Ia Conakry, în cercurile cele mai largi ale opiniei publice. Dînd glas sentimentelor locuitorilor capitalei, guvernatorul orașului Conakry, tovarășul Fode Moussa, a declarat reprezentanților, presei române : „întreaga populație a capitalei guineeze salută în persoana președintelui Nicolae Ceaușescu pe un mare conducător socialist, un om de stat proeminent, un militant de frunte pentru libertatea și independența popoarelor lumii, pentru cauza păcii și progresului social. (Partidul, guvernul și întregul popor guineez văd în această vizită a conducătorului român o nouă și importantă contribuție a României și Guineei la lupta antiimperialistă a popoarelor, la afirmarea dreptului la dezvoltare independentă. Ia bunăstare și fericire. România și Guineea au multe puncte de vedere comune și, acționînd împreună, aportul lor la traducerea în viață a dezideratelor de libertate ale popoarelor poate fi și mai însemnat. Sîntem siguri că discuțiile între conducătorii României și Guineei vor adinei prietenia dintre cele două popoare, cooperarea Intre ele. în numele celor 200 000 de locuitori din Conakry, urez președintelui Nicolae Ceaușescu o ședere plăcută și fructuoasă în țara noastră".

dind că nimic nu poate sta In calea unui popor devenit stăpîn pe soarta sa, hotărît să-și apere ființa națională, libertatea și independența.Prin întreaga sa desfășurare, prin cuvîntările rostite, prin succesiunea de momente evocatoare pe care le-a înfățișat impresionanta defilare, marea adunare populară de pe stadionul din Conakry se înscrie, fără îndoială, ca o strălucită expresie a prieteniei româno-guineeze.La încheierea adunării, coloana de mașini se Îndreaptă spre Palatul Poporului, reședința pusă lâ dispoziția președintelui Nicolae Ceaușescu. Se parcurge o arteră largă, de-a lungul căreia tineri și vîrstnicl salută cu același entuziasm pe înalțil oaspeți.La Intrarea Palatului Poporului, impunător edificiu din . beton și sticlă, deasupra căruia flutură de mai multe zile drapelul românesc, o gardă militară prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu onorul.Cei doi președinți, tovarășele Elena Ceaușescu și Andrâe Toure se întrețin în continuare, cîteva minute, luindu-și apoi un cordial rămas bun.Explozia de entuziasm cu care au fost primiți oaspeții, căldura sentimentelor manifestate față de ei constituie, fără îndoială, un debut dintre cele mai fericite al dialogului la nivel înalt româno-guineez, creîn- du-i un cadru dintre cele mai favorabile de rodnică desfășurare.
★întreaga ceremonie de pe aeroport, ca și marea adunare populară in cinstea Înalților oaspeți, a fost transmisă In direct la posturile de radio din Conakry — dovadă In plus a marelui interes cu care este privit acest eveniment istoric în cronic*  raporturilor dintre cele două țări.

Programul zilei de Joî, atît de dens, de bogat in momente pline de semnificație, s-a Încheiat cu întîl- nirea emoționantă a președintelui Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și - a tovarășei Elena Ceaușescu cu membrii coloniei române din Argentina. Sînt oameni care s-au stabilit de multă vreme pe aceste meleaguri, unii dintre ei încă dinaintea primului război mondial, iar alții sînt urmașii acestora, toți desfășurînd o activitate utilă pentru patria lor de adopțiune, fără a uita însă, o singură clipă, țara de baștină.Ei înconjoară cu stimă și dragoste pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu, țin să-și împărtășească simțămintele de admirație și mîndrie față de România socialistă, își manifestă bucuria pentru prilejul de a se în- tilni cu conducătorul ei. „Ați înălțat faima țării atît de sus, atit de sus, cum niciodată nu a fost în întreaga existență a poporului nostru. Ne simțim mîndri că facem parte din rlndurile acestui popor, mîndri câ destinele sale sînt conduse de un asemenea om ca dumneavoastră", declară participanții la întîlnlre. în
In drum spre guineea

ESCALĂ LA RIO DERIO DE JANEIRO 9 (Agerpres). — Vineri seara, în drum spre Guineea, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu și persoanele care îl însoțesc, au făcut o escală la Rio de Janeiro.La baza aeriană de pe aeroportul internațional Galeao, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost primiți, cu onoruri militare, de guvernatorul statului Guanabara, Antonio de Padua Chagas Freitas, și soția sa, doamna Zoe Chagas Freitas, de ambasadorul Vladimir do Amaral Murtinho, reprezentant special al guvernului federal 

semn de omagiu spontan, cel pre- zenți intonează tradiționalul „Mulți ani trăiască". .„La mulți ani, răspunde tovarășul Nicolae Ceaușescu, și multă fericire!"„Eu nu pot decit să vă doresc — declară președintele Consiliului de Stai — să obțineți rezultate bune în activitatea dumneavoastră, să con- tribuiți Ia înfăptuirea transformărilor care au loc și în Argentina șl care sînt o necesitate pentru fiecare națiune dornică de a merge pe calea unei societăți noi, de a realiza un progres rapid în această direcție, să faceți ce puteți pentru a contribui ca intre România și Argentina să existe relații bune. Fiind buni cetățeni argentineni, să nu uitați că ați fost cetățeni români.România și Argentina sint două țări latine și, în afară de interesul general pentru cooperarea pe plan economic și pe alte tărîmuri, există și aceste afinități de origine. Iar faptul că în Argentina trăiesc cetățeni de origine română nu poate de- cît să contribuie Ia o mai bună cooperare intre țările noastre. Și poporul român, și poporul argentinean înțeleg să-și organizeze viața pe 

brazilian, Artur Portela, șeful Secției din Rio de Janeiro a Ministerului Relațiilor Externe al Braziliei, Francisco Guadalberto do Oliveira, șeful ceremonialului guvernului statului Guanabara, precum și de alte persoane oficiale.Erau de față, de asemenea, Ion Moraru, ministru plenipotențiar al României în Brazilia, și soția sa, precum și membrii misiunii diplomatice a Republicii Socialiste România în Brazilia.După ceremonia de primire, desfășurată la baza aeriană de la Galeao, la invitația guvernului brazilian, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu și 

principii noi, de respect și cooperare. Românii au fost destul de asupriți și știu ce inseamnă a-ți cîștiga libertatea.Am discutat cu președintele Peron și am stabilit relații de prietenie incă acum un an, cind a vizitat România. Acum, am încheiat multe acorduri de colaborare intre țările noastre și, de aceea, relațiile româ- no-argentinene vor fi și mai strinse. Dumneavoastră, care sînteți aici, puteți să vă aduceți partea de contribuție pe această cale".în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu le urează, încă o dată, multă sănătate și fericire cetățenilor argentineni de origine română.La rîndul lor, în cuvinte vibrante, participanții la întîlnire adresează președintelui Consiliului de Stat și tovarășei Elena Ceaușescu urări de sănătate și viață îndelungată, își exprimă convingerea că poporul român va cunoaște un viitor cît mai fericit.într-0 atmosferă de puternică însuflețire, întîlnirea ia sfîrșit în acordurile tradiționalului cîntec patriotic românesc, „Pe-al nostru steag e scris unire".

JANEIROpersoanele oficiale care îi însoțesc, au făcut o scurtă vizită în oraș.în continuare, în cinstea înalților oaspeți români, guvernul brazilian a oferit un dineu în saloanele Hotelului Național, situat pe malul oceanului.La dineu au luat parte Ion Pățan, Ștefan Andrei, alte persoane oficiale române, tar din partea braziliană ambasadorul Vladimir do Amarai Murtinho, reprezentant special al guvernului federal brazilian, alte persoane oficiale.In timpul dineului, o formație orchestrală românească, aflată intr-un turneu în Brazilia, a executat un frumos program de muzică populară.

„Dialogul româno-guineez 
va consolida relațiile de cooperare și 
prietenie dintre cele două popoare"

în cinstea vizitei oficiale de prietenie în Guineea a președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, ziarul „Horoya", organ al Partidului Democrat din Guineea, a apărut intr-un număr festiv. Pe întreaga lățime a primei pagini ziarul anunță : „Președintele Nicolae Ceaușescu și doamna Elena Ceaușescu sosesc astăzi la Conakry", „înalți oaspeți, simțiți-vă la noi ca ia dumneavoastră acasă". Tot în pagina îritîi ziarul inserează pe larg biografia conducătorului partidului și statului nostru.Sub titlul „Pentru o dinamică • cooperării", este publicat, de asemenea, un amplu articol de fond, tn care se arată : „Poporul guineez primește astăzi, cu prietenie, cu toate onorurile, pe Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al României. Evenimentul prezintă o importanță considerabilă nu numai pentru că este prima vizită a președintelui Ceaușescu în Guineea, ci și pentru că această vizită Intervine într-un moment în care se impune, cu tot mai multă intensitate, ca țările prietene in curs de dezvoltare să-și strîngă rîndurile, să-și Întărească legăturile în lupta împotriva imperialismului. zîn acest cadru, noi sîntem convinși că dialogul dintre conducătorii români și cei guineezi va crea o platformă mai dinamică, menită 

să consolideze, și mai mult relațiile de cooperare și prietenie care u- nesc cele două popoare. Știm că România întreține relații bune cu cea mai mare parte a țărilor africane. Ea susține mișcările de eliberare și colaborează cu toate țările africane la conferințele și reuniunile cu caracter internațional.
— Presa din Conakry relevă 
semnificația politică a vizitei 

solilor poporului român —

în acest spirit, președintele Ceaușescu sublinia : Poporul român salută schimbările înnoitoare care au loc pe continentul african. El sprijină din toată inima eforturile tinerelor state africane pentru dezvoltarea vieții economice și sociale, pentru afirmarea independentă a identității lor naționale.România și Guineea sînt hotărîte să-și extindă contactele pe planuri multiple, aceasta fiind singura cale pentru o mai bună cunoaștere a intereselor și a personalității fiecăruia din parte

neri. Aceasta este, de asemenea, singura cale a înțelegerii reciproce, factor de consolidare a cooperării, încrederea între popoare nu se întărește decît pe calea cooperării. De aici, importanța dezvoltării relațiilor bilaterale, care reprezintă platforma solidă a oricărei acțiuni concertate a popoarelor in intere

sul lor propriu. Iată de ce este important, pentru dinamica relațiilor dintre Guineea și România, ca factorii lor învestiți cu cea mai înaltă răspundere să se tntilnească pentru un schimb de păreri, pentru discutarea programelor de colaborare reciprocă.Și dacă președintele Nicolae Ceaușescu a hotărît să ia contact nemijlocit cu realitățile poporului guineez, nu Încape îndoială că a- cest lucru decurge din grija sa permanentă de a dezvolta, pe baze trainice și obiective, Înțelegerea, 

colaborarea și prietenia cu poporul nostru.în această privință, înalții noștri oaspeți să fie convinși că în Guineea vor găsi terenul cel mai propice cooperării și solidarității.Bine ați venit, președinte Nicolae Ceaușescu !“.Sub titlul general „România", „Horoya" consacră, de asemenea, o pagină întreagă prezentării țării noastre din punct de vedere istoric și geografic. Subliniindu-se că, datorită condițiilor naturale favorabile, bogățiilor subsolului și resurselor energetice poporul român dispune de largi posibilități pentru a-și crea un viitor de prosperitate, ziarul evocă pe larg istoricul luptelor revoluționare din România. Nu încape Îndoială, arată „Horoya", că, prin realizarea programului pe care și l-a propus, România se va ridica, în cel mai scurt timp,' la nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere economic, spre binele maselor muncitoare din România, al solidarității popoarelor.în cursul zilei de vineri, posturile de radio din Conakry au transmis un program special de o oră închinat țării noastre, înfăptuirilor sale pe calea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, politicii sale de prietenie și solidaritate cu popoarele africane, cu toate popoarele lumii, dornice de libertate și progres.
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ECOUL CHEMĂRII la Întrecerea socialistă

ÎN „CETĂȚILE I)E FOC“ ALE ȚĂRII (II)• Ora 0.00. Ne aflăm pe platoul oțelăriei, pentru a surprinde „pe viu" ce se întimplă în schimbul de noapte — primul schimb al unei noi zile de muncă intensă, de întrecere.• Ora 0.45. Cuptorul nr. 1. Prima șarjă începe să curgă pe rină, spre oală. Operația e supravegheată de oțelarii prim-topitorului Petru Radu.• Ora 1,30. După doar 45 de minute asistăm la aceeași grandioasă și spectaculoasă operație — dar la cuptorul nr. 3.• între orele 2,50 șî 3,00 oțelul curge de la cuptoarele nr. 2 și 4.Pentru astăzi, colectivul oțelăriei reșițene și-a propus să elaboreze 16 șarje.— Este un ritm sporit, dar normal, impus de atingerea obiectivului nostru nr. 1 — realizarea în acest an, pentru prima dată în istoria siderurgiei reșițene, a unui milion tone de oțel, ne spune inginerul Antonică Di.jmărescu, șeful secției, sosit în combinat, ca de obicei, înainte de ceea ce înțelegem prin „prima oră“ a dimineții.Șeful secției ne invită să asistăm la o „operativă". La ora 7,30 punct, aceasta și începe. Fără introducere se trece la obiect : „stadiul îndeplinirii angajamentului și propuneri pentru realizarea milionului". S-au formulat nu mai puțin de 40 de noi propuneri, care s-au adăugat celor făcute de la începutul anului. Se stabilesc termene precise de realizare a tot ceea ce este valoros în acestea. Urgentarea confecționării pieselor necesare presei de maselote, supraînălțarea oalei de la cuptorul nr. 4, montarea ventilatoarelor la cuptoare — sînt cîteva din măsurile prioritare.— Tocmai pe aplicarea propunerilor Judicioase ale oamenilor din secție — de la zidar la. pregătitor și to- pitor — se fundamentează rezultatele prestigioase obținute pînă acum, apreciază Mihail Lupșan. secretarul comitetului de partid din secție.— în ce constau efectele acestora 7— 9 878 tone de oțel produs peste plan de la Începutul anului șl pină la 7 martie. Aceasta înseamnă, de fapt, un avans de aproape o lună față de graficul realizării milionului de tone de oțel.

Iată și configurația „clasamentului" in întrecere. Primii sînt acum cei de la cuptorul 4, care au o depășire de 7,2 la sută a pianului. Ii urmează, îndeaproape, topitorii de la cuptoarele 5, 2. 3 și 1. De remarcat că ștacheta exigenței este ridicată. Și cei de la cuptorul nr. 1 au o depășire a propriului angajament, obținînd pînă acum

mult. O încărcare „ideală" poate duce la ciștigarea unei jumătăți de oră. Bunăoară, încărcarea celor 4 șarje pe care le-am urmărit la cuptorul nr. 1 s-a realizat într-un timp variind între o oră și 10 minute și o oră și 15 minute, față de o oră și jumătate cît este prevăzut pentru această operație. Topirea și afinarea ascund, la rîndul
Obiectivul nr. 1 al

oțelarilor reșițeni:

UN MILION 
DE TONE OTEL
un plus de producție de 894 tone oțel.De fapt, cel de la cuptorul nr. 1 ne rezervă o surpriză. Ferm hotărîți să revină pe primul loc al întrecerii, vor elabora astăzi 4 șarje, adică tot atîtea cite au dat și ieri și tot atîtea cita vor da și mîine.'Și, aici, la Reșița, a da trei zile consecutiv cîte 4 șarje înseamnă un record în materie.Minutul efectiv de lucru al topitorilor are o valoare concretă : „cîntărește" 2 110 kg oțel. Iată de ce bătălia pentru milion este, de fapt, o bătălie cu timpul, cu minutele. Durata medie de elaborare a șarjelor pe care și-au propus-o oțelarii este de 7 ore și 59 de minute, fiind mai mică cu 22 de minute decît cea realizată în anul trecut.Iată, pe scurt, modul concret de acțiune pentru a cîștiga timp și. Implicit, 'oțel. O analiză critică a operației de ajustare a cuptorului a relevat o rezervă de 3 minute. La Încărcare se poate obține însă mai

lor, alte rezerve de timp ce pot fi valorificate prin măiestria oamenilor care conduc cuptoarele. Ca rezultat al permanentelor căutări menite să asigure perfecționarea procesului productiv, la evacuare, printr-o îmbunătățire a tehnologiei, ce constă in dezoxidarea șl alierea in oală a oțelului, se cîștigă acum, la multe șarje, 10 minute.— Aceste minute smulse în elaborarea șarjelor sînt, deopotrivă, rezultatul preocupării fiecăruia dintre oamenii secției, cît și al aplicării unor măsuri tehnice — ține să precizeze inginerul Antonică Dijmărescu. Astfel, am introdus la toate cuptoarele un nou tip de arzător, cu randament îmbunătățit, rezultat al cercetărilor întreprinse în comun cu specialiștii de la Institutul de cercetări metalurgice din București. Minereul pentru decarburare este pregătit, redueîndu-se conținutul de pulberi, ceea ce înseamnă și o importantă economie. O altă măsură, cu efect pozitiv asu

pra reducerii timpului de elaborare a șarjelor, constă în mărirea greutății încărcăturii pe troacă.Dar pe platoul cuptoarelor Martin hotărîtor este factorul om. De priceperea și experiența sa, de disciplina de care dă dovadă depind, în ultimă instanță, succesiunea mai rapidă a șarjelor, tonajul lor sporit, calitatea oțelului.Aici, la „focul continuu", participant direct la realizarea milionului de tone de oțel sînt nu numai cei ce-1 plămădesc — topitorii — cî și cei din sectoarele de pregătire și turnare, întreținere și zidărie. Și succesele acestora se pot evalua în tone de oțel. Pe seama reducerii timpului planificat de oprire a agregatelor, rod al unei activități de întreținere la un ridicat nivel calitativ, s-au înregistra’ pe graficul de întrecere 1 113 tone oțel peste plan, iar prin scurtarea duratei refacerii cuptoarelor, zidarii au și ei cota lor la înfăptuirea angajamentului: pină acum 900 tone oțel peste prevederi.întrecerea oțelarilor reșițeni se desfășoară și la propriu șl la figurat, Ia o temperatură înaltă. Climatul de competiție, de ambiție profesională este ilustrat convingător de cuvintele prim-topitorului Flore» Bălan, conducătorul brigăzii de la cuptorul nr. 4, fruntașă „la zi" In întrecerea socialistă :— în munca noastră, pentru milionul de tone de oțel, stabilim noi recorduri pe care ne vom strădui să le depășim mîine. Noi, cei de la cuptorul 4, care este un cuptor de mare capacitate, am făcut din februarie o lună cu nici o zi fără cel puțin trei șarje. E pentru prima oară în munca noastră, care lucrăm Ia a- cest cuptor, cind realizăm o astfel de performanță.Ora 21,30. La cuptorul nr. I se deschide șticul. Oțelul celei de a patra șarje obținute aici curge vijelios în oala de turnare. Șuvoiul incandescent al celei de a 16-a șarje a zilei adaugă alte sporuri de producție la realizările oțelari- lor reșițeni.(Următoarea relatare, de la secția laminoare).
Dan CONSTANTIN 
Nicolae CATANA

în cadrul 
Complexului 

hidroenergetic 
Cerna — Motru — 

Tismana

Prima hidrocentrală, 
cu un trimestru 

înainte de termenTÎRGU-JIU (Corespondentul „Scinteii", Mihai Dumitrescu).— După cum am mai informat pe cititorii noștri, în munții din nord-vestul Gorjului, pe un perimetru de 4 000 kilometri pă- trați, se desfășoară ample lucrări menite să capteze prin circa 40 kilometri galerii nu mai puțin de 17 cursuri de apă, stringîndu-le in cinci mari lacuri de acumulare. Cei 165 milioane metri cubi de apă, din aceste lacuri alpine, vor fi puse să rotească turbinele a 3 hidrocentrale — Tismana, Motru și Clocotiș — cu o putere totală instalată de 157 Megawați.In cinstea marilor evenimente ale acestui an — cea de-a 30-a aniversare a eliberării și al XI-lea Congres al partidului— constructorii acestui important obiectiv hidroenergetic au consemnat in grafice însemnate devansări ale termenelor de e- xecuție : circa un an la „atacarea" galeriei de aducțlune Scărișoara aval — 1 250 metri ; aproape 100 zile la marele baraj de la Iovanus și galeria Stîrmi- na-amonte — 2 250 metri ; 30de zile la barajul de la Valea Mare. Constructorii șantierului Motru-Pocruia au început, tot in avans față de grafice cu a- proape 30 de zile, lucrările la prima hidrocentrală a complexului, cea de la Motru, care va avea o putere de 50 Megawați, dispunînd de două turbine verticale de fabricație românească. „Cu toate condițiile grele — șantierul se află la zeci de kilometri distanță de orice așezare, în creierul munților, unde acum zăpada depășește 50 de centimetri — ne spunea șeful de lot, inginerul Eugen Margină — ritmul lucrărilor este tot mai alert, colectivul nostru fiind hotărît să racordeze la sistemul energetic național prima hidrocentrală a complexului cu cel puțin, un trimestru mai devreme".

FIECARE PALMA
DE PĂMÎNT ÎN PLUS - 

0 PÎINE IN PLUS
RĂSPUNZÎND CHEMĂRII CONFERINȚEI PE ȚARA, 

LUCRĂTORII DE PE OGOARE DESFĂȘOARĂ AMPLE ACȚIUNI 
DE HIDROAMELIORAȚII

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT*

TELEORMAN VÎLCEA

FAPTUL
DIVERS
Bătrîna
de la Balș

Secția de cabluri a întreprinderii de prelucrare a aluminiului din Slatina’Foto : E. Dichiseam»

Șantierelor — 
mai multe 
materiale 

de construcțiiAcționînd sub deviza „Șantierelor patriei mai mult ciment, mai multe cărămizi, blocuri ceramice și prefabricate din beton", muncitorii și specialiștii întreprinderilor producătoare de materiale de construcții din județul Neamț au furnizat șantierelor, de la începutul anului și pină acum, 3 000 tone ciment, 11 200 mp plăci din azbociment, 430 000 cărămizi și blocuri ceramice, 40 000 plăci din teracotă, 450 mc prefabricate din beton, tuburi, peste prevederile planului. Răspunzînd acestei devize mobilizatoare, la rîndul lor, muncitorii forestieri au' expediat și ei în plus 5 000 mc bușteni și 12 000 mc cherestea. întreaga producție suplimentară a fost realizată pe seama utilizării la întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor, a creșterii productivității muncii, valorificării superioare a materiilor prime și folosirii raționale a timpului de lucru. (Agerpres)

înaintea acestor zile cu precipitații, în județul Teleorman bilanțul lucrărilor agricole înregistra citeva reușite demne de remarcat: a fost pregătit terenul pe mai mult de 28 000 ha și au fost insămințate cu culturi din prima urgență peste 12 000 ha ; a fost fertilizată cea mai mare partfc a suprafețelor Insămințate cu grlu și orz.Paralel cu executarea lucrărilor specifice anotimpului, în unitățile a- gricole. cooperatorii, mecanizatorii, lucrătorii din I.A.S. sînt preocupați de găsirea unor noi surse de creștere a producției agricole. Și după cum e firesc, așa cum s-a apreciat și la recenta Conferință pe țară a cadrelor de conducere din agricultură, în cuvîntările rostite cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in rîndul acestora un loc de frunțe îl ocupă folosirea întregii suprafețe de pămînt. Atit înainte, cit și după conferință această problemă a stat și stă în a- tenția lucrătorilor din agricultura Teleormanului. Reevaluind posibilitățile existente, intr-d recentă ședință a secretariatului comitetului județean de partid se aprecia că, în acest an, prin îngustarea sau desființarea unor drumuri, punerea in valoare a porțiunilor de teren de pe marginea canalelor de irigații, din incinta unităților agricole, precum șt din zonele îndiguite în lunca Dunării, vor putea fi insămințate circa 4 000 ha cu plante furajere.Se poate 7 Da I Așa arată faptele oamenilor : „Avem experiența bună a anului trecut, ne spune Gh. Oprea, primarul comunei Orbească, cînd am obținut in fiecare din cele trei cooperative peste 200 t sfeclă furajeră cultivată în incintele unităților respective". „Datorită condițiilor din acest an, apreciază ing. Euge- niu Matei, directorul I.A.S. Zim- nicele, credem că vom putea obține furaje de pe cel puțin 30 ha, situate în zonele mai joase din terenurile îndiguite". „în cele 7 cooperative din cadrul consiliului inter- cooperatist, ne spune Anton Ștorobă- neanu, secretarul comitetului orășenesc de partid Videle, pe lingă faptul că au fost arate și vor fi însămînța- te toate suprafețele dintre grajduri, prin organizarea teritoriului și re- dimensionarea tarlalelor vor fi repuse din această primăvară în circuitul arabil 117 ha".Acțiunea declanșată în județ de a se folosi fiecare palmă de pămînt își demonstrează eficiența.
Alexandru BRAD
corespondentul „Scinteii"

Paralel cu celelalte lucrări de sezon, pe ogoarele cooperativelor agricole din județul Vilcea se desfășoară ample acțiuni de îmbunătățiri funciare. Aproape întreaga forță de muncă activă dirt cadrul cooperativelor agricole Volcești, Ștefănești, Șutești și Drăgășani a fost concentrată la amenajarea noului sistem de irigații din lunca Oltului. Stadiile fizice a- tinse, ca și ritmul intens cu care se lucrează dovedesc că angajamentul cooperatorilor din această zonă de a asigura irigarea, încă din acest an, a peste 1 000 de ha cultivate cu porumb, legume și plante de nutreț, va fi respectat.— în cadrul programului Județean de Îmbunătățiri funciare — ne spune ing. loan Soare, directorul Oficiului de Îmbunătățiri funciare — un loc important îl dețin lucrările la noul sistem de irigații și desecări din perimetrul cooperativelor agricole Mihăești și Băbeni. Pînă la a- ceastă dată au fost dislocați aproape 30 000 mc de pămînt, atit din canalul colector, cît șl din canalele secundare. Din cele 850 ha care necesită lucrări de desecări, mai bine de 550 ha sînt deja traversate de o rețea de canale în lungime de peste 12 km, asigurindu-se toate condițiile de scoatere a acestei suprafețe de sub influența excesului de umiditate. Acțiuni similare s-au desfășurat și în cooperativele agricole Orlești, Ionești, Pirîieni, Copăceni, unde s-au încheiat lucrările de desecare pe 700 ha.De la inginerul Vitali Zatușevschi, directorul O.C.O.T. Vilcea, aflăm că problema redării în circuitul agricol a tuturor suprafețelor este departe de a fi rezolvată. De pildă, în timpul construirii unor obiective industriale pe platforma chimică Rîmnicu- Vîlcea, grupul de șantiere T.C.I. Govora a deteriorat o serie de parcele din perimetrele cooperativelor agricole Riureni șl Mihăești. Obligat să redea în bună stare celor două unități terenurile afectate, grupul de șantiere — în loc să aducă strat fertil pe cele aproape 3 hectare — a transportat resturi de betoane și pietriș, astfel incit aici nu se poate semăna nimic.Este necesar ca organele agricole să acționeze hotărît și să aplice prevederile legii care ocrotește pămin- tul, pentru a determina redarea in circuitul agricol a tuturor terenurilor.
Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii"

Bătrîna lordana Pantelimon, In virsti de 86 de ani, i-a luat in casa ei, de pe strada Tran
dafirilor nr. 28 din Balț, pe 
nepoții Elena ți Mihai Diaconu, 
care i-au făgăduit, In schimb, 
să aibă grijă de ea. De cum 
s-au văzut instalați, nepoții au 
izgonit-o pe bătrină din pro- 
pria-i casă, tn ziua de 6 martie, 
iețind de la Tribunalul jude
țean Olt, care a repus-o tn 
drepturile ei legitime, bătrîna a 
căzut pe scări. Deși lingă ea se 
aflau cei doi nepoți ți chiar 
fiica sa, Constantina, nici unul 
nu i-a întins o mină de ajutor. 
Au sărit alți cetățeni ți cîțiva 
salariați ai tribunalului ți au 
dus-o la spital, unde medicii 
„au griji de mine, cum n-au 
avut ai mei, ți îmi spun „buni
cuță" ți eu tare mă bucur că 
sînt ți oameni pe lume..."

99Suprapreț"
pentru
speculanțiServiciul economic al miliției Județului Arad a efectuat un control de depistare a speculanților. Rezultatul : 46 de persoane aveau asupra lor bunuri In valoare de zeci de mii de lei, pe care Încercau să le comercializeze la „mica Înțelegere". Obiectele descoperite ău fost confiscate. în plus, toți cel 46 vor trebui să răspundă și în fața justiției pentru Îndeletnicirea lor. Asta, ca „suprapreț".
Răzbunare
neghioabă

Patru tineri — Ion Mladin', 
I. Golea, D. Mangu ți D. So- 
bădă — din comuna Brezința 
de Ocol (Mehedinți) mergeau 
la bal. 
printr-o 
ți-a amintit 
său fusese cindva amendat de 
către brigadierul silvic Dumitru 
Cojocaru, care-l prinsese cu 
mița-n sac, dind iama prin pă
dure. Nici una, nici două. Ion 
Mladin s-a gindit că a sosit mo
mentul să se răzbune pe bri
gadier. Negăsindu-l, împreună 
cu ceilalți, a început să de
vasteze cabana fi să facă zob 
16 stupi de albine. Fiind iarnă, 
albinele n-au putut să-i înțepe. 
In schimb, instanța le-a dat 
cite un an ți trei luni, să-i us
ture.

Cum drumul trecea 
pădurice, Ion Mladin 

deodată că tatăl

Dezno
A apărut

„MUNCA DE PARTID"
nr. 5 (martie 1974)Revista se deschide cu editorialul „Un vast program pentru organizațiile de partid din agricultură". La rubrica „Organizațiile de partid in fruntea acțiunilor pentru intimpinarea gloriosului jubileu al eliberării patriei și a celui de-al XI-lea Congres al P.C.R." semnează articole Ștefan Mocuța : „Soluționarea pînă la capăt a problemelor", Constantin Dinculescu : „Manifestări cu adinei ecouri în conștiința cetățenilor", N. Anghe- loiu : „Economisirea resurselor energetice", Eugen Marinescu : „Comuniștii în campania agricolă de primăvară". La rubrica „Dezbateri" consemnăm materialele „Metode de lucru ale comitetuluj comunal de partid

In condițiile In care secretarul este și primar" (I) și „Organizațiile de partid, factor unificator al eforturilor pentru realizarea cincinalului In patru ani și jumătate" (III).Sumarul acestui număr cuprinde, de asemenea, articolele grupate la rubricile „Stil dinamic și competență In dirijarea activității economico-sociale", „Programul de educație comunistă a maselor prinde viață", „Probleme ale consiliilor populare", „învățămîntul de partid și propaganda prin conferințe", precum și Ia cele intitulate „Pe i teme de metodică". „Note critice", „Răspunsuri la întrebările cititorilor", „Poșta redacției" etc.

dămînt
fatal

Din pricina găinilor care zbu
rătăceau, fără voia stăplnilor, 
dintr-o ogradă In alta. Alexan
dru Toth, din Deta, avea mereu 
neînțelegeri fi certuri cu vecina 
sa, Elena Boihos. De la ceartă 
s-a ajuns la bătaie. Și, In timpul 
încăierării, Alexandru Toth a luat o cărămidă ți a lovit-o pe 
vecină tn moalele capului. Cu 
toate intervențiile medicilor. 
Elena Boihos a decedat.

■t

„Omul cu 
idei", „ino

centul", „pro
teguitorul" 
si ceilalți

Scriam atunci în ancheta noastră : Munca, responsabilitatea, datoria, adevărul și legalitatea sînt comandamente majore in viața, in activitatea fiecăruia. Abdicarea de la ele conduce întotdeauna la consecințe negative pentru societate. în numele acestor comandamente, societatea este în drept să se apere și să sancționeze cum se cuvine încălcarea lor, a principiilor și normelor noastre de viață.

— Păi... n-a ars decit la mine și in gospodăria mea fac ce vreau...„Nero" din Sălătrucel a fost condamnat la 6 luni Închisoare.

„Nero“ din
Sălătrucel

Curat 
exemplu!

Trîndăvește 
ca să se 
răzbune!

Din caietul 
grefierului

Afteptlnd să < se deschidă 
poarta garajului de la imobilul 
nr. 47 din comuna Sincraiu de 
Mureț, I.iviu Berețescu cobo- 
rise brațul automacaralei in 
mijlocul drumului. Tocmai 
atunci Iți făcu apariția auto
buzul 31—Mț—1506, de pe ruta 
Tg. Muref-Pănet, condus de 
Ștefan Bartha. Tamponarea a 
fost inevitabilă. O clipă de ne
atenție ți cinci oameni nevino- 
vați au fost accidentați, dintre 
care trei destul de grav, fiind 
internați In spital.

Tranzacția
9

„Omul cu idei", „Proteguitorul". „Girantul", „Comis-voiajorul", „Inocentul"... Vă amintiți, probabil, personajele anchetei «Cum a ajuns un C.A.P. proiectant de ...căi ferate și „adevărații" proicctanți, în boxă» („Scinteia" nr. 9628) în care relatam modul cum necinstea, goana după căpătuială și, pe de altă parte, lipsa de responsabilitate au contribuit la crearea unui grav prejudiciu avutului obștesc. Recent, asupra cauzei s-a pronunțat, în primă instanță. Tri-. bunalul municipiului București — secția I penală. Din cuprinsul sentinței — prin care instanța a constatat existența unui prejudiciu de peste un milion de lei I — spicuim : Staicovici Ilie Radu („Omul cu idei") — 25 ani închisoare ; Dobre Gheorghc („Inocentul") — 22 ani închisoare ; Ivanciu Alexandru („Comis-voiajorul") — 18 ani ; Niculcscu Virgil („Proteguitorul" — 7 ani)...

După ce s-a încins binișor cu cîteva păhărele, Dumitru Rizea, din comuna Sălătru- ccl. județul Vilcea, a venit acasă pus pe „discuții". Cum soția și copiii n-au putut ține piept „argumentelor" forte ale chefliului, acesta s-a gindit să se răzbune pe gospodărie. Și, fără să mai stea pe gînduri, s-a dus în grajd și a scăpărat chibritul în fin... Trei ore s-au luptat sătenii și pompierii cu flăcările pentru ca pîrjolul să nu se extindă. Dar, cu toate eforturile denuse, gospodăria aprigului certăreț s-a făcut scrum.— Onorată instanță, sînt nevinovat. Să spună și martorii, eu nici măcar n-am fost de față.— Dar unde ai fost 7— Știți) n-am putut suporta să văd cum îmi arde gospodăria și am fugit...— Parcă ziceai că nici n-ai fost de față.

Elen» Croitoru, moașă la Policlinica județeană Argeș, a pretins unei paciente o anumită sumă de bani și alte avantaje materiale, pentru a-i face, in cadrul policlinicii, tratamentul medical prescris de medicul de specialitate și pe care E. C. era obligată în mod legal să-l facă gratqit. Prinsă în flagrant delict de luare de mită ea și-a recunoscut fapta, motivînd că a crezut că... nu era obligată să facă tratamentul în mod gratuit. 'Poate nu ne-am fi oprit asupra acestui caz (pentru fapta sa E. C. a fost condamnată potrivit legii), dacă în dosarul penal, recent soluționat de Judecătoria Pitești, n-am fi întîlnit un document al cărui conținut ne-a atras în mod deosebit atenția : este vorba de o caracterizare care poartă parafa medicului C. Cleșcu, în calitatea sa de președinte al comitetului sindical de secție. Ce aflăm din această caracterizare ? Că „din punct de vedere deontologic și moral (E. C. — n.n.) a constituit pentru noi un adevărat exemplu...".Curat exemplu !

Un zdrahon de bărbat, abia trecut de 30 de ani. Are o meserie bună — strungar. Dar Nicolae Frunzache (din Chitila, strada Secerei nr. 34) și-a abandonat și slujba și cei șase copii minori, plecînd hai-hui. în schimb s-a apucat de chefuri. Și cum chefurile costă bani, iar el nu mai lucra nicăieri, N. F. s-a apucat și de furturi din magazinele cu autoservire. Nu fura decît... spirtoase. Și, în mod firesc, a ajuns în boxa acuzaților.— Onorată instanță, mi-am pierdut capul; aveam necazuri, familie mare, greutăți...— Tocmai pentru asta ar fi trebuit să muncești cinstit și să-ți ajuți familia. Dar dumneata ți-ai părăsit și familia și slujba. De ce 7— Am vrut să mă răzbun.— Pe cine, pe propriii dumitale copii 7 1 Nu știi că legea îi ocrotește 1— Ba da. Tocmai eram urmărit pentru pensia alimentară și atunci ce mi-am zis : dacă mă las de slujbă, n-are pe ce să-mi pună poprire.în sală s-a așternut o liniște grea. Atîta înverșunare împotriva propriilor copii ! „Răzbunătorul" a fost condamnat la un an și două luni închisoare.

„Subsemnatul Ilie Boufe din strada Schelei nr. 28, sector 6, declar pe propria mea răspundere că eu n-am ultragiat organele de miliție, ci doar le-am jignit, ceea ce, după părerea rhea, n-aveau decît să mă amendeze..."(Dosar nr. 389/1974 Judecătoria sectorului 6).„Recunosc că în gestiunea mea s-a descoperit o pagubă de peste 340 000 de lei. dar aceasta se datorește bunei mele credințe din cauză că nu m-am ocupat de formalități cînd am predat marfa la diverse cooperative, deoarece eu sînt contra birocrației...." (Din justificările lui Petru Jivan, fost gestionar la Magazia centrală a cooperativei de consum Curtici. condamnat, pentru neglijență în serviciu, la 4 ani Închisoare și acoperirea prejudiciului).„Nn pot preciza cu exactitate ora precisă, dar mi-aduc aminte că în dimineața aceea m-am întîlnit cu o cetățeancă pe nume Tănțica și nu mai știu cum, din cauză că o cunosc de circa 15 ani și am uitat cum s-a recomandat prima dată..."(Declarație în dosarul nr. 344/1974 soluționat de Tribunalul municipiului București).
Dinu POPESCU
Emil MARINACHE

n-a mai avut
locTractoristul Iordache Ghenea fi șoferul Vasile Fillmon, ambii de la I.T.A. Tecuci, transportau 5 930 kg de porumb de la baza de recepție din comuna Bălăcești (Galați) la silozul din Tecuci. Pe drum au făcut o „haltă" în satul Matca, unde l-au Întîlnit pe Costache Ra- rinca. Amator de chilipir, C. R. îi întreabă pe cei doi :— Porumb 7—■ Porumb.— De vînzare 7— Depinde. Dacă ai zece mii de Iei...Tocmai In toiul tranzacției intervenit miliția. Urmează instanța să-i răsplătească, fiecare, „bob cu bob".

Rubrica redactata de 
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scinteii'
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O delegație a Republicii Socialiste România 
a plecat in Venezuela și BraziliaO delegație a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a plecat, sîmbătă dimineața, la Caracas, unde va participa Ia ceremonia instalării noului președinte al Republicii Venezuela, care va avea ,loc la 12 martie.Delegația va participa, de asemenea, la ceremonia instalării noului președinte al Republicii Federative a Braziliei, care se va desfășura la 15 martie la Brasilia.Din delegație fac parte Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, și șefii misiunilor

încheierea Consfătuirii pe țară 
a lucrătorilor din turismSîmbătă s-a încheiat, la București, Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din turism.în plenul lucrărilor, ca și în cadrul ședințelor pe comisii, partici- panții au dezbătut o largă arie ds probleme de specialitate, făcînd numeroase propuneri ce vizează antrenarea tuturor organismelor departamentale și locale la dezvoltarea turismului, diversificarea și îmbunătățirea serviciilor, precum și perfecționarea cadrelor din rețeaua de turism.în cadrul consfătuirii a luat cu- vlntul tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

A ll-a sesiune a Comisiei mixte româno-bulgare pentru 
problemele Complexului hidrotehnic Turnu-Măgurele—Nikopolîn zilele de 8 și 9 martie s-au desfășurat la București lucrările celei de-a II-a sesiuni a Comisiei mixte româno-bulgare pentru problemele Complexului hidrotehnic Turnu-Măgurele — Nikopol de pe fluviul Dunărea.Comisia mixtă a examinat cu acest prilej stadiul lucrărilor de studii și proiectare a complexului hi

Către junta militară din Republica ChileVeștile privind noile acțiuni de prigoană și persecuție, condamnarea la moarte, la alte pedepse grele a _ unor noi grupuri de patrioți și democrat! chilieni au produs o profundă îngrijorare în rîndurile veteranilor români din războiul antihitlerist.Șîntem deosebit de preocupați față de destinul conducătorilor și mili- tanților organizațiilor politice care au făcut parte din Frontul Unității Populare al fostului președinte Salvador Allende, al altor elemente democratice și patriotice, a căror viață este în pericol datorită condițiilor de întemnițare, stării sănătății lor și sentințelor de condamnare la moarte, la alte pedepse drastice.în aceste împrejurări grele pentru forțele progresiste și democratice din Chile, Comitetul, organizatoric al veteranilor din războiul antihitlerist cere In mod hotărît juntei militare să comute pedepsele cu moartea pronunțate contra patrioților chilieni, să înceteze actele judiciare ce contravin drepturilor fundamentale ale omului; precum și principiilor prevăzute în Carta O.N.U. COMITETUL ORGANIZATORICAL VETERANILOR DIN RĂZBOIUL ANTIHITLERIST
Către junta militară din Republica ChileAsociația juriștilor din Republica Socialistă România a luat cunoștință cu profundă preocupare de măsurile judiciare și campania de persecuții și prigoană întreprinse, in ultimul timp, de autoritățile chiliene împotriva unor noi grupuri de elemente democratice și patriotice, a conducătorilor organizațiilor politice care au făcut parte din Frontul Unității Populare al fostului președinte Salvador Allende.Sîntem deosebit de îngrijorați față de soarta unor personalități politice întemnițate, in special Clodomiro Almeyda, Luis Corvalan, Jose Toha, Erick Schnake, Anselmo Soule și alții, care se găsesc în cel mai mare pericol, în prezent, din cauza condițiilor în care sînt deținuți, stării sănătății și hotărîrilor tribunalelor militare chiliene de condamnare lâ moarte și la alte pedepse grele.în numele idealurilor de justiție, dreptate și umanitate, juriștii din România cer cu hotărîre să se pună 'neîntîrziat capăt măsurilor judiciare contrare drepturilor omului și principiilor înscrise în Carta O.N.U. și să se comute pedepsele celor condamnați la moarte.

ASOCIAȚIA JURIȘTILOR
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

diplomatice române acreditați in cele două țâri.La plecare, delegația a fost salutată de tovarășii Constantin Stă- tescu, secretarul Consiliului de Stat, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, de funcționari superiori din M.A.E.Au fost de față Frederico Carlos Carnauba, trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Braziliei, și Hemani Escobar Cabrera, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Vene- zuelei la București. (Agerpres)

în încheierea lucrărilor, partici- panții au adresat o telegramă Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, In care se spune, între altele : „Ne angajăm în fața conducerii partidului, a dumneavoastră personal, tovarășe secretar general, că vom munci cu înaltă dăruire comunistă și fierbinte patriotism pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor sporite ale acestui an. Pentru realizarea acestui important deziderat am declarat anul 1974 drept „An al calității serviciilor turistice" — angajament ferm luat de noi în cinstea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist și a celui de-al XI-lea Congres al partidului".(Agerpres)

drotehnic de pe Dunăre, care se proiectează în comun, și a luat măsurile necesare pentru realizarea programului acestor lucrări.Delegația română a fost condusă de ministrul energiei electrice, Constantin Băbălău, iar delegația bulgară de ministrul energeticii, Petăt Danailov.' (Agerpres)

Plenara comună a Comitetului 
Central al U.T.C.

și a Consiliului U.A.S.C.R.în ziua de 9 martie a.c. s-au desfășurat în București lucrările plenarei comune a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist și a Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România.Pornind de la orientările și indicațiile conducerii partidului, ale secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reafirmate recent la ședința de analiză cu Biroul Comitetului Central al U.T.C. și Biroul Comitetului Executiv al Consiliului U.A.S.C.R., plenara a analizat întreaga activitate a organelor și organizațiilor U.T.C. și asociațiilor studenților comuniști și a stabilit măsurile necesare pentru îmbunătățirea generală a muncii politico-educative
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

tovarășului Nicolae CeaușescuPlenara comună a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România a analizat cu exigentă și responsabilitate întreaga muncă po- litico-educativă desfășurată în rîn- dul tineretului și studenților, stabilind măsurile necesare pentru traducerea în viață a orientărilor și indicațiilor conducerii partidului privind îmbunătățirea educării comuniste, prin muncă, a tinerei generații, cerință reafirmată pregnant de către dumneavoastră, personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în cadrul recentei ședințe de lucru cu Biroul Comitetului Central al U.T.C. și Biroul Comitetului Executiv al Consiliului U.A.S.C.R. Vă exprimăm și cu acest prilej mulțumiri din toată inima pentru atenția și grija permanentă pe care o purtați formării și educării tineretului, asigurării celor mai bune condiții pentru participarea sa activă la viața e- conomică și social-politică a tării, afirmării tineretului in toate domeniile de activitate. Comitetul Central al U.T.C. și Consiliul U.A.S.C.R. își manifestă hotărîrea de a acționa cu fermitate pentru întărirea spiritului revoluționar în întreaga activitate a organizațiilor U.T.C. și asociațiilor studenților comuniști. în vederea cultivării în rîndul tinerei generații a atitudinii înaintate, comuniste, față de îndatoririle sociale, a asigurării participării efective și responsabile a tuturor tinerilor la muncă, la eforturile creatoare ale poporului nostru, la înfăptuirea neabătută a programului adoptat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale Partidului Comunist Român.Pe baza indicațiilor mobilizatoare ale conducerii partidului, ale dumneavoastră, tovarășe secretar general, plenara a stabilit măsuri de creștere continuă a forței de înrîurire educativă a organizațiilor U.T.C. și asociațiilor studenților comuniști, de perfecționare a activității lor politice in vederea îndeplinirii consecvente a îndatorărilor ce revin organizației noastre revoluționare în formarea și educarea tuturor tinerilor, în unirea eforturilor întregului tineret și dezvoltarea hotărîrii sale de a se consacra cu dăruire cauzei partidului, de a se manifesta tot mai activ ca un factor dinamic al societății noastre socialiste. Ca expresie a hotărîrii de a da noi dimensiuni participării entuziaste a tinerei generații la realizarea sarcinilor economice, la creșterea avuției naționale, plenara a orientat activitatea organizațiilor U.T.C. spre sporirea substanțială a eficienței întrecerii „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului înainte de termen", parte 

și întărirea combativității revoluționare, pentru educarea tinerilor in spiritul cultului față de muncă, al participării responsabile, împreună cu toți oamenii muncii, la înfăptuirea neabătută a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul tovarășul Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.*Plenara comună a C.C. al U.T.C. și a Consiliului U.A.S.C.R. a adoptat o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.

integrantă a întrecerii socialiste, desfășurată sub conducerea organelor și organizațiilor de partid. Tinerii muncitori, țărani, elevi, studenți și intelectuali, unindu-și forțele și energiile creatoare, sint hotăriți să-și intensifice participarea și contribuția lor la îndeplinirea. împreună cu întregul popor, a obiectivelor și sarcinilor economice stabilite pentru acest an, la realizarea cincinalului înainte de termen. la înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Pornind de la marile răspunderi încredințate de partid organizației noastre revoluționare, de Ia programul ideologic al partidului, plenara a stabilit ca organizațiile U.T.C. și asociațiile studenților comuniști să-și intensifice întreaga activitate de e- ducare a tinerei generații în spiritul cultului față de muncă, pentru dezvoltarea conștiinței sale socialiste. pentru aplicarea consecventă în viață și în atitudinea fiecărui tînăr a principiilor și normelor eticii și echității socialiste.însoțindu-vă, cu inima și gindul, în nobila solie de prietenie și pace, nouă și strălucită expresie a consecvenței și dinamismului cu care militați. ca înalt mesager al României socialiste, pentru promovarea intereselor fundamentale ale poporului nostru, pentru afirmarea unei politici noi în viata internațională, dăm glas sentimentelor tinerei generații a țării de atașament și profundă a- deziune la politica internă si externă a partidului și statului nostru, care răspunde pe deplin aspirațiilor noastre, ale tuturor oamenilor muncii. cauzei socialismului, colaborării și păcii între popoare, a întăririi u- nității forțelor democratice. progresiste, antiimperialiste din întreaga lume.însuflețiți de exemplul dumneavoastră. de pasiunea revoluționav ră și abnegația cu care vă dăruiți realizării idealurilor și aspirațiilor fundamentale ale ponorului '-rfaslru, vă asigurăm, iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotă- rîrea tuturor tinerilor din patria noastră — români, maghiari, germani Si de alte naționalități — de a acționa neabătut pentru traducerea în viată a indicațiilor conducerii partidului. de a munci și trăi în chip comunist. de a întîmpina cu noi succese cea de-a XXX-a aniversare a e- liberării patriei și Congresul al XI-lea al P.C.R., evenimente cu ample și profunde semnificații pentru viața tinerei generații, a întregului popor, pentru dezvoltarea si perfecționarea continuă a societății noastre socialiste.COMITETUL CENTRALAL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST ȘlCONSILIUL UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMANEI

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a adresat președintelui Senatului Republicii Venezuela, dr. Gonzalo Barrios, și președintelui Camerei deputaților a a- cestei țări, dr. Gonzalo Ramirez Cu- billan, telegrame de felicitare cu prilejul alegerii lor în aceste funcții.

★Sîmbătă s-au încheiat la Cluj lucrările simpozionului național „Probleme actuale privind producerea furajelor", la care au luat parte cadre didactice diiL învățămintul superior agricol, specialiști, cercetători și cadre de conducere de la diferite stațiuni experimentale si unități agricole din țară. (Agerpres)
LA ODORHEIU - SECUIESC

Dezvelirea 
unui bust al 

dr. Petru GrozaSîmbătă, la Odorheiu-Secuiesc a fost dezvelit un bust al dr. Petru Groza, bust ridicat în incinta liceului d[in localitate ce poartă numele eminentului om politic și de stat. Lucrarea aparține artistului plastic Vasile Crișan.La festivitate au participat Ludovic Fazekas, prim-secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R., președintele consiliului popular județean, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, oameni de artă și cultură, activiști, un mare număr de cetățeni și elevi.în încheierea solemnității a avut ioc un program cultural-artistic inspirat din momentul istoric de la 6 Martie 1945. (Agerpres)
Conferința pe țară a Asociației Generale a Vinătorilor 

și Pescarilor Sportivi și-a încheiat lucrărileLa Constanța s-au încheiat, sîmbătă, lucrările celei de-a III-a Conferințe a Asociației Generale a Vî- nătorilor și Pescarilor Sportivi.Timp de două zile, participanta — delegați și invitați din toate județele țării — au dezbătut și analizat rezultatele obținute in ocrotirea, dezvoltarea și valorificarea efectivelor de vinat și pește, deficiențele ce s-au manifestat în acest domeniu și au făcut propuneri în vederea îmbunătățirii activității asociației.în cadrul lucrărilor a luat cuvîntul ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții Vasile Ipatilirreț, "fare a scog în evidență sarcinile ce revin asociației.Delegații au aprobat în unanimitate hotăririle celei de-a III-a conferințe a asociației privind extinderea continuă a vînătorii și pescuitului, precum și modificările aduse statutului asociației.Conferința a ales noul Consiliu al

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 și 13 martie. In țară : Vreme relativ rece, mai ales la începutul intervalului. Cer variabil, cu înno- rări accentuate în sud și est, unde va mai ninge slab și local. în rest,

Conferințe ale consiliilor
*

județene ale Frontului 
Unității Socialisteîn județele Arad, Argeș, Bistrița- Năsăud, Caraș-Severin, Cluj, Covas- na, Dîmbovița, Dolj, Galați, Iași, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu-Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vîlcea au avut loc, sîmbătă, conferințele județene ale Frontului Unității Socialiste.Conferințele au supus unei ample și aprofundate analize activitatea desfășurată de consiliile județene și organizațiile componente ale Frontului Unității Socialiste în vederea înfăptuirii sarcinilor de mare importanță ce le revin din programul de dezvoltare economică, socială și culturală a țării, stabilit de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale P.C.R. Au fost adoptate, totodată, numeroase măsuri menite să contribuie la îmbunătățirea și perfecționarea muncii acestor organisme, corespunzător creșterii rolului lor în viața social-economică și politică a țării.în cadrul dezbaterilor a fost acordată o deosebită atenție aspectelor privind latura politico-organizatorică a activității consiliilor, sporirea contribuției organizațiilor de masă șl obșteșfi la antrenarea oamenilor muncii în acțiunea de creștere a eficienței economice a producției. A fost, astfel, subliniată necesitatea extinderii tuturor inițiativelor întreprinse de consiliile F.U.S., care s-au bucurat de o largă audiență din .partea cetățenilor și s-au soldat cu realizări deosebite pe plan economic și social-politic. Un accent sporit se va pune pe mai buna pregătire și utilizare a forței de muncă, gospodărirea și valorificarea superioară a resurselor materiale, folosirea integrală a timpului de lucru și a capacităților de producție, îmbunătățirea calității' produselor, promovarea și aplicarea tehnologiilor moderne. în domeniul agriculturii, consiliile își propun să acționeze permanent pentru mobilizarea tuturor forțelor sociale la materializarea eforturilor făcute de stat în vederea dezvoltării

Asociației Generale a Vinătorilor și Pescarilor Sportivi. Președinte al asociației a fost ales tovarășul Gheorghe Feneșer.în încheierea lucrărilor a fost a- dresată o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescy, în care se spune, printre altele : „Participanții la cea de-a III-a Conferință a Asociației Generale a Vinătorilor și Pescarilor Sportivi, în numele celor 200 000 de membri, își manifestă recunoștința fierbinte față de conducerea partidului și statului, față de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru permanentul sprijin pe care l-au primit în orientarea și dezvoltarea vîhătdril și pescuitului sportiv în țara noastră, pentru prețioasele indicații cuprinse în mesajul adresat conferinței și înalta distincție acordată asociației". (Agerpres)
precipitații Izolate. Vint potrivit din sectorul estic. Temperaturile minime vor fi cuprinse, noaptea, între minus 10 și zero grade, mai coborîte în depresiunile intramontane și în nordul Moldovei, iar maximele vor oscila, ziua, între minus 3 și plus 7 grade. în București : Vreme relativ rece, mai aleS la începutul intervalului. Cerul va fi temporar noros. Ninsoare de scurtă durată. Temperatura va crește ușor, in a doua parte a intervalului. 

și modernizării acestei importante ramuri a economiei naționale, creșterii producției vegetale și animale.A fost examinat, totodată, aportul consiliilor la dezvoltarea edilitară și social-culturală a județelor și localităților. în spiritul politicii partidului, al cărei țel suprem îl constituie ridicarea nivelului de viață al întregului popor, participanții au relevat necesitatea unor largi dezbateri și acțiuni, a unei consultări mai largi a maselor în probleme privind sistematizarea comunelor și orașelor, construcția de locuințe și obiective social-culturale, dezvoltarea rețelei sanitare, comerciale și de transport în comun, a serviciilor publice.Trecînd în revistă rezultatele obținute de consiliile F.U.S. în domeniul muncii cultural-educative, al realizării programului partidului de dezvoltare a conștiinței socialiste a maselor, conferințele au adoptat, o serie de măsuri pentru îmbunătățirea acestei activități. în lumina hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, a indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. se angajează să antreneze și să coordoneze toate forțele și mijloacele organizațiilor obștești, întregul sistem al culturii de masă, pentru încetățenirea principiilor eticii și echității socialiste in viața socială, pentru combaterea fermă a tuturor manifestărilor străine normelor de viață ale societății noastre. în aceeași ordine de idei, a fost evidențiată necesitatea acordării unei atenții mai mari activității depuse pentru ridicarea nivelului general de cunoaștere al maselor, pentru răspîn- direa cunoștințelor științifice și însușirea concepției materialist-dialectice despre lume.Lucrările au reliefat cu pregnanță preocuparea consiliilor F.U.S. de a-și spori contribuția la înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare și adîn- cire continuă a democrației socialiste. Propunerile făcute în acest sens au în vedere extinderea consultării cetățenilor asupra problemelor ce privesc bunul mers al activității generale în localitățile lor, rezolvarea competentă a propunerilor pe care ei le fac.Rapoartele și dezbaterile au făcut o temeinică analiză a acțiunii de control obștesc, relevîndu-se rezultatele și experiența în acest domeniu, precum și necesitatea urmăririi permanente a modului în care conducerile unităților controlate rezolvă sesizările și sugestiile făcute de echipele de control obștesc.Participanții au dezbătut pe larg stilul și metodele de muncă ale consiliilor F.U.S., arătînd că ele trebuie să adopte în întreaga lor activitate un spirit revoluționar, combativ, să acorde o atenție permanentă cunoașterii temeinice a realităților și folosirii judicioase a forțelor locale, întăririi spiritului critic și autocritic, exigenței și răspunderii în muncă.în dezbateri a fost subliniată contribuția organizațiilor Frontului Unității Socialiste la cunoașterea și înfăptuirea politicii externe a partidului și statului nostru.Conferințele au dezbătut proiectul de statut al Frontului Unității Socialiste și au ales noile consilii județene ale F.U.S., precum și delegații la Congresul Frontului Unității Socialiste.în încheierea lucrărilor au fost adresate telegrame Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care sînt exprimate adeziunea deplină a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — la politica internă și externă a partidului, consacrată înfloririi continue a patriei, cauzei socialismului și păcii în lume, voința lor fermă de a face totul pentru înfăptuirea ei, pentru realizarea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul României.(Agerpres)
cinema

• Proprietarii : SCALA — 9,SO; 
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21. CEN
TRAL — 9.15 ; 11.30 ; 13,45 ; 16 ; 
18.15 ; 20.30, MODERN — 9 ; 11,15 ; 
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Călărețul fără cap : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 2L
• Cintecul Norvegiei : LUCEA
FĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, CA
PITOL — 9,15; 12,30; 16,15.; 19,30.
• Trenul spre stația „Cerul* 4 :

8,30 Deschiderea emisiunii.
• Gimnastica pentru toți.

8,40 Cravatele roșii.
Etapa a II-a a concursului 
„7 contra 7“ — emisiune or
ganizată de Radioteleviziunea 
română în colaborare cu 
Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor. Se întîl- 
nesc echipaje de pionieri din 
județele Maramureș și Pra
hova

9,35 Film serial „Comoara din 
13 case" — episodul VI.

10,00 Viața satului.
11,05 Din lumea științei.
11,35 Publicitate.
11.40 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical.
15,45 Magazin sportiv.

• Box : România — R. D. 
Germană. Selecțiuni înregis
trate de la sala Floreasca.

16.20 Film serial „Eneida". Episo
dul 2.

17.20 Cîntare patriei — concurs 
coral interjudețean. Etapa a 
IX-a.

18.40 Finala Campionatului mon
dial de handbal masculin, 
întîlnirea dintre echipele 
României și R. D. Germane. 
Transmisiune directă de la 
Berlin. în pauză : 1001 de
seri — Poveștile bunicuței 
Oaie.

20,00 Telejurnal.
• Săptămîna politică internă 
și internațională în imagini.

20.30 Reportajul săptămînii : De 
luni pînă sîmbătă. Printre 
forestierii din Munții Rodnei.

20,50 Film artistic „Cabriola* - 
producție a studiourilor ci
nematografice spaniole. Pre
mieră pe țară.

22,15 Telejurnal • Sport.
PROGRAMUL II

10,00—11,40 Matineu simfonic. Con
certul orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat „George 
Enescu".

20,30 Film serial pentru copil 
„George".

21,00 Film serial „Columbo".

LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45.
• Fantastica aventură a lui 
„Neptun44 : BUCUREȘTI — 8.45; 
11; 13,15; 16; 18,30; 21, FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45; 11,15.
• Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe: DOINA — 12,30; 
14.30; 16,45.
• Antoniu și Cleopatra : DOINA
— 19,15.
• Cidul î PATRIA — 9; 12,45;
16,30; 20,15.
• Andy Hardy iubește — 14,30;
Copilașul domnișoarei — 16,30,
Mr. Smith la Washington — 18,45, 
Parada dragostei — 20,45 : CINE
MATECA (sala Union).
• Nu trișa, dragă : LIRA — 15,30; 
18; 20,15. MOȘILOR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Chemarea străbunilor : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,30, GLORIA — 8,45: 11,15; 
13,30; 15.45; 18,15; 20,30. AURORA
— 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Dincolo de nisipuri : COTRO- 
CENI — 14; 16; 18; 20.
• Judo : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30.
• întoarcerea lui Magellan :
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.15.
• Aurul negru din Oklahoma :
MELODIA — 9: 11,15; 13,30: 16: 
18,30; 20.45, BUZEȘTI — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20,30, FLAMURA
— 9; 11.15; 13,30: 16; 18,15; 20.30
• Veronica se întoarce : CRÎN- 
GASI — 16: 18.
• Omul cu creierul transplantat :
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15: 20,30.
• Cojocelul fermecat : MUNCA
— 16.
• Săptămlna nebunilor : MUNCA 
— 18; 20.
• Joe Kidd : DACIA — 9: 11.15; 
13,30; 16; 18.15: 20,30, FLOREASCA 
— 15.30; 18: 20.15.
• Trecătoarele iubiri : ARTA — 
15.30: 18: 20.15.
d Misterioasa prăbușire : DRU
MUL SĂRII : —' 15.30; 18: 20.15. 
GIULESTI — 10; 15,30; 18; 20.15,
FLACĂRA — 9; 11,15; 13.30; 15.45: 
18; 20.15.
A Coloana de la miezul nopții : 
POPULAR - 15.30: 18; 20.15.
• Marele vals : PACEA — 15,30; 
W.

• Dosare de mult uitate : FE
RENTARI — 15.30; 18; 20,15.
• Capcana : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 18; 20,15.
• Oamenii de pe „Flamingo44 : 
UNIREA — 16; 18.
• Luna furioasă : UNIREA — 
20,15.
• Misiunea secretă a maiorului 
Cook : COSMOS — 15.30; 18; 20,15.
• Vagabondul : BUCEGI — 10;
15,30; 19.
• Cercul : VITAN — 15,30.
• Love story : VITAN — 18; 20,30.
• Insula misterioasă : RAHOVA 
— 15.30; 18; 20,15.
• Trimestrul V : PROGRESUL —
15,30.
• Ultimele șase minute ; PRO
GRESUL — 18; 20,15. '

teatre
• Opera Română : Don Pasquale
— 11; Trubadurul — 19.
• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 10,30, Mătușa mea Faus
tina — 19.30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Apus de soare — 10,30, Becket —
19.30, (sala Comedia) : Prizonierul 
din Manhattan — 10,30, Moartea 
ultimului golan — 15,30; Cui i-e 
frică de Virginia Woolf ? — 20.
• Teatru! de comedie : Preșul — 
10; Fata Morgana — 15: O noapte 
furtunoasă — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Casa de mode — 10; 
între noi doi n-a fost decît tăcere
— 15; O scrisoare pierdută — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia): A 
douăsprezecea noapte — 10. Noile 
suferințe ale tinărului „W44 — 15, 
Vicarul — 20.
• Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon — 10,30; 15,30, Philadelphia, 
ești a mea — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara* *4 (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 10*:  Hotelul astenicilor — 15,30; 
Paradisul — 19,30, (sala Studio) : 
Gaițele — 20.
• Teatrul Giulești : Scufița roșie
— io ;OmuI care a văzut moartea
— 15, Măsură pentru măsură —
19.30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Elefănțelul cu
rios — 11, (sala din str. Acade
miei) : De ce a furat zmeul min
gea — 11.
• Teatrul „Ion Creangă" (sala 
Studio din Piața Amzel) : Scufița 
cu trei iezi — 10; Nota zero la 
purtare — 19,30.
& Teatrul evreiesc de stat : Pa
gini și figuri din istoria teatru
lui — 11. Moartea unui comis vo
iajor — 19.30.
• Studioul LA.T.C. „I. L. Ca- 
ragiale" : Labdacizii — 20.
d Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei 

nr. 174) : Vino să ne vezi deseară 
— 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 10; 
Eu sînt tatăl copiilor — 19,30,
(Sala Palatului) : Cadouri muzi
cale — 16; 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
16,30; 19.30.
• Circul „București" : Al treilea 
gong la... circ — 10; 16; 19,30.

PROGRAMUL I

« SPORT« SPORT•SPORT • SPORT • SPORT • SPORT «SPORT «SPORT
HOCHEI î Campionatul european de junioriASTĂ-SEARĂ LA BERLIN

Handbaliștii români susțin 
cea de-a patra finală mondială
A sosit ziua finalei ; a celei de-a patra finale pe care handbaliștii români o susțin în ultimele cinci ediții ale campionatului mondial. Palmaresul nostru la „mondiale", pînă la a- ceastă dată, este bine cunoscut și, prin el însuși, foarte grăitor : de trei ori campioni mondiali (1961, 1964. 1970) și o dată medalie de bronz (1967). Ce va fi astă-seară nu se poate ști, desigur. Meciul decisiv — cu reprezentativa R.D. Germane, ca și la precedenta ediție a C.M. — ■ se anunță foarte dificil, cel puțin din două motive : forma deosebită a sportivilor din R.D.G. și avantajul suplimentar al acestora de a juca pe teren propriu, în fața publicului propriu.Deși are loc în atari condiții, reprezentanții noștri așteaptă finala de astă-seară cu încredere și optimism. Ieri dimineață am avut p convorbire telefonică, la Berlin, cu președintele Federației române de handbal, prof, univ. loan Kunst-Ghermănescu, care ne-a expus opinia sa asupra finalei și ne-a comunicat o serie de amănunte privind starea de spirit a handbaliștilor noștri, aprecierile specialiștilor prezenți la C.M., cuplul de arbitri ce va conduce finala etc. Iată, într-o formă concentrată, cele aflate.Deși este vorba de o finală reeditată. echipele respective se prezintă acum mult mai bine pregătite, chiar cu un alt gen de joc, mai omogene, mai „bătăioase". Echipa noastră, refăcută complet din punct de vedere fizic, manifestă încredere și serioase ambiții. Cum însă echipa R.D.G., aflată acasji, cu avantajul terenului.

fotbal Steagul roșu -Sîmbătă, in cadrul etapei a doua a returului Campionatului categoriei A de fotbal, la Brașov, Steagul roșu a Învins cu 2—0 (0—0) pe lidera clasamentului, U- niversitatea Craiova. Jocul a fost de bună valoare tehnică în repriza secundă. Cele două puncte au fost marcate de Gyorfi (minutul 75) și Pescaru (minutul 79). Steagul roșu are acum 19 puncte, Universitatea Craiova rămine cu 27 de puncte. 

se prezintă și cu o forță de joc deosebită (de la meci la meci a jucat mai bine, excelînd în partida cu campionii olimpici), tentativa noastră — de a deveni pentru a patra oară campioni ai lumii — este incomparabil mai grea decît dacă am fi jucat pe un teren neutru. Gațu, Bir- talan, Kicsid, Penu. Tudosie, Cosma și ceilalți sînt însă încrezători în forțele lor și deciși să facă un meci mare, înaintea mult așteptatei finale a mai existat o „necunoscută" : cuplul de arbitri. Ieri a fost stabilit : meciul România-R.D. Germană, ce va începe la ora 18,45 (ora Bucureștiu- lui), va fi arbitrat de danezii Ovdal și Rodii, aceiași care au condus și partida noastră de joi seara cu Cehoslovacia. Ovdal — coincidență ! — a condus și finala campionatului mondial feminin România-Iugoslavia. desfășurată acum trei luni, la Belgrad.Alăturîndu-ne îndemnurilor și u- rărilor pe care le adresează handbaliștilor noștri atîția oameni și colective din țară, le urăm și noi campionilor mondiali SUCCES, MULT SUCCES în noua finală.
I. DUM1TR1UIeri, în penultima zi a Campionatului mondial masculin de handbal, s-a jucat meciul dintre echipele Iugoslaviei și Poloniei pentru stabilirea formației care va ocupa locul al treilea în clasamentul fînal. Handbaliștii iugoslavi au terminat îhvingă- tori cu scorul de 18—16 (10—9).

Universitatea Craiova 2-0Programul jocurilor de azi e următorul : Dinamo București — F.C. Petrolul (stadion Dinamo — ora 11,00) ; Steaua — F.C. Constanța (stadion „23 August" — ora 16,00) ; Politehnica Iași — Universitatea Cluj ; C.F.R. Cluj — A.S.A. Tg. Mureș ; F.C. Argeș Pitești — Rapid ; Jiul — C.S.M. Reșița ; Politehnica Timișoara — Sportul Studențesc ; S.C. Bacău — U.T.A.

Pe patinoarul artificial din parcul sportiv „23 August" au început ieri întrecerile Campionatului european de juniori la hochei pe gheață (grupa B). Selecționata României ă debutat cu o victorie, întrecîr.d cu scorul de 15—2 (1—0, 9—1, 5—1) echipa Danemarcei. Bulgaria a învinsÎN CÎTEVA RÎNDURISCRIMA. „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" LA FLORETA. — „Cupa campionilor europeni" la floretă masculin s-a desfășurat, în acest an, la Paris și a fost cîștigată de formația Ț.S.K.A. Moscova. în finala competiției,1 Ț.S.K.A. Moscova a terminat la egalitate : 8—8 cu echipa franceză C.S. Melun, victoria revenind scri- mcrilor sovietici la tușaveraj (58—61).Echipa Steaua București a fost eliminată în sferturile de finală, cu 8—7, de către C.S. Melun.CAMPIONATELE MONDIALE I)E PATINAJ ARTISTIC. — Proba de dansuri din cadrul campionatelor mondiale de patinaj artistic s-a încheiat cu victoria cuplului sovietic Ludmila Pahomova — Aleksandr Gorșkov, care a cucerit pentru a cinceâ oară consecutiv titlul suprem.în proba individuală feminină, după executarea „programului scurt", pe primul loc în clasament a trecut campioana europeană Christine Er- rath (R. D. Germană).
TENISHAMPTON. — Tenismanul român Ilie Năstase s-a calificat în semifinalele turneului internațional de la Hampton (Virginia). în sferturile de finală, Ilie Năstase l-a învins cu 6—3, 7—5 pe jucătorul vest-german Juer- gen Fassbender, iar americanul Jimmy Connors l-a întrecut cu 6—3. 6—4 pe austriacul Hans Kary.Mai sînt calificați pentru semifinale iugoslavul Nikola Pilici și maghiarul Balasz Tardczy.HARTFORD. — La Hartford (Connecticut) a continuat meciul de tenis dintre echipele S.U.A. și Australiei. După două zile de întreceri, formația australiană conduce cu 2—1. John Newcombe a cîștigat cu 6—2, 

cu 7—1 (2-0, 2-0, 3-1) echipa Italiei, iar formația R. F. Germania a dispus cu 15—1 (1—0, 2—0, 12—1) de echipa Franței.Astăzi au loc următoarele partide : Danemarca — Bulgaria (ora 8,30) ; R. F. Germania — Ungaria (ora 11,00); Iugoslavia — Norvegia (ora 16,00) și România — Austria (ora 18,30).
5—7, 6—4 partida susținută cu Arthur Ashe. Punctul gazdelor a fost realizat de Tom Gorman, care l-a învins în două seturi : 6—4, 6—4 pe Ken Rosewall.BUENOS AIRES. — Turneul Internațional de tenis de la Buenos Aires a continuat cu disputarea partidelor din cadrul sferturilor de finală ale probei de dublu bărbați. Perechea Ion Tiriac (România) — Haroon Rahim (Pakistan) s-a calificat în semifinale, în urma victoriei cu 6—4, 6—4 obținute în fața cuplului Antonio Zugarelli (Italia) — Ricardo Aubone (Argentina).
atletism Campionatele 

europene de salăîn orașul suedez Goteborg au început, sîmbătă, Campionatele europene de atletism pe teren acoperit, în proba de triplu salt a terminat învingător polonezul M. Joachimow- ski cu un rezultat de 17,03 m (cea mai bună performanță mondială de sală). Proba feminină de aruncarea greutății a revenit cehoslovacei Elena Fibingerova cu 20,75 m, urmată de recordmana U.R.S.S. Nadejda Cijova, cu. 20,62 m. Valeria Bufanu-Ștefănes- cu a ratat calificarea în finala probei de 60 m garduri, clasîndu-se pe locul 5 în semifinale, cu un rezultat de 8”28/100. Sprinterul Dorel Cristudor a ocupat locul 6 în semifinalele probei de 60 m plat cu 6”74/100 și nu a obținut dreptul de a participa la finală. ,Alte rezultate : lungime băieți : Bonneme Franțois (Franța) — 8,17 m ; Carol Corbu (România) a ocupat locul 10 cu 7,34 m ; înălțime băieți : Kestusis Shapka (U.R.S.S.) — 2,22 m.



Ample perspective prieteniei si colaborării
multilaterale româno-argentmeoeDeplin succes politic, roade bogate pe multiple planuri au încununat vizita oficială pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a întreprins-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Argentina, la Invitația președintelui republicii, general-locotenent Juan Domingo Peron,Sînt proaspete în memoria tuturor momentele semnificative ale vizitelor făcute în toamna trecută de conducătorul partidului și statului nostru în șase țări din America Latină — vizite care au consemnat contribuții de valoare istorică în stringerea relațiilor prietenești și de colaborare cu aceste țări, în interes reciproc, al întăririi solidarității forțelor antiimperia- liste, al păcii și înțelegerii internaționale. Acum, această nobilă operă a fost continuată și întregită prin rezultatele pozitive ale vizitei în Argentina.Factori multipli întind peste depărtările geografice punți de unire, de cunoaștere și apropiere între poporul român și cel argen- tinean. Afinitățile de limbă și cultură, dar mai ales comunitatea de interese ce decurge în prezent din faptul că popoarele celor două țări — ambele țări în curs de dezvoltare — năzuiesc fierbinte de a șterge urmele unei moșteniri de subdezvoltare și de a înainta, în condiții de independență și demnitate națională, pe făgașul progresului economic și social, creează premise deosebit de favorabile pentru adincirea prieteniei și colaborării româno-argentinene. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu la începerea vizitei, „dorim să punem bazele unei colaborări care să constituie un exemplu de felul cum două țări — sigur, cu orinduiri sociale diferite, dar a- nimatc de dorința de a-și iniări solidaritatea și de a-și asigura bunăstarea și fericirea, de a contribui la o politică de pace și de cooperare internațională — pot să conlucreze in bune condiții. Eu am deplină încredere că popoarele noastre vor realiza o asemenea colaborare exemplară".Un rezultat primordial al vizitei II constituie faptul că cele două popoare se cunosc acum mai bine, că prietenia lor a dobîndit noi valențe, s-a adîncit. La aceasta au contribuit considerabil întîlnirile prietenești dintre președintele Nicolae Ceaușescu și generalul Peron, care au reluat, în condițiile în care o- tnul politic argentinean a revenit tt' cirma țării, dialogul fructuos purtat anul trecut la București ; întîlnirile dintre tovarășa Elena Ceaușescu și d-na Maria Estela Martinez de Peron, vicepreședinte al Republicii Argentina, mesajul de prietenie și apropiere conținut în cuvîntările rostite de conducătorul partidului și statului nostru, în semn de deosebită stimă și considerație, solilor poporului român li s-au rezervat mari onoruri de stat, așa cum o arată, între altele, conferirea celor mai înalte distincții, proclamarea lor ca cetățeni și oaspeți de onoare ai orașelor vizitate, solemnitățile în cadrul cărora a fost acordat tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu titlul de doctor honoris causa al prestigioaselor Universități din Buenos Aires și din Sud- Bahia Blanca. în toate aceste acțiuni, în aplauzele și ovațiile mulțimilor, și-au găsit expresie concludentă simpatia profundă față de poporul român, interesul viu față de realizările sale în făurirea vieții noi, prețuirea față de politica externă constructivă a României socialiste, înalta con

0 cuvintare a președintelui SirieiDAMASC 9 (Agerpres). — Republica Arabă Siriană a sărbătorit, vineri, cea de-â 11-a aniversare a revoluției Partidului Baas Arab Socialist. în cadrul manifestărilor prilejuite de acest eveniment, în întreaga țară au avut loc mitinguri și adunări.La adunarea festivă de la Damasc, a luat cuvîntul președintele Hafez Al-Assad, care a subliniat că Siria va continua să acționeze în vederea eliberării teritoriilor arabe ocupate ds Israel și restabilirii drepturilor
PREMIERUL PIERRE MESSMER DESPRE UNELE ASPECTE

ALE POLITICII INTERNEPARIS 9 (Agerpres). — Premierul francez, Pierre Messmer, a acordat vineri un interviu ziarului „Le Monde", in care se referă la o serie de aspecte ale politicii interne și internaționale a Franței.După ce relevă că actuala criză energetică a generat dificultăți grave și neașteptate in Europa „celor nouă", Pierre Messmer opinează că acestea nu trebuie să influențeze negativ asupra C.E.E.în altă ordine de idei, premierul a evocat pe larg politica guvernului său față de țările arabe. El a declarat că Franța consideră că este „in-
Iranul intenționează să desfacă 

direct producția petrolierăPARIS 9 (Agerpres). — Primul ministru al Iranului, Amir Abbas Ho- veyda, care efectuează o serie de vizite oficiale în țări europene, a a- cordat vineri un interviu cotidianului francez „La Croix".El a arătat că Iranul, care acum controlează în întregime industria petrolului, intenționează să desfacă in mod direct producția sa petrolieră — in formă brută sau rafinată — pe 

siderație față de personalitatea prestigioasă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sintetizînd aceste sentimente ale poporului argentinean, președintele Peron releva „înaltele calități de om de stat ale președintelui Ceaușescu, care, prin intermediul unei acțiuni dîrze, a știut să conducă poporul și țara sa pină Ia ocuparea meritatei poziții pe care o are, în prezent. România în rin- dul națiunilor lumii"... iar, pe plan intern, consolidind ființa națională, să asigure, „printr-o dezvoltare industrială fermă, cheia unei transformări prodigioase pe care România o dovedește astăzi cu mindrie in fața lumii".în cadrul vizitei s-a desfășurat un program deosebit de bogat, care a inclus o succesiune amplă de în- tîlniri, contacte, întrevederi cu caracter de lucru. O semnificație deosebită au avut întîlnirile cu muncitorii din citadela siderurgică „SOMISA", cu conducerea sindicatelor argentinene, care au prilejuit vibrante manifestări de solidaritate între clasa muncitoare din România și cea din Argentina. întrevederea dintre secretarul general al P.C.R. și delegația Partidului Comunist Argentinean a exprimat hotărîrea de a extinde relațiile bune, de,colaborare și solidaritate, dintre cele două partide.Preocuparea constantă a partidului nostru de a dezvolta colaborarea cu diferite forțe sociale, în interesul luptei antiimperialiste, al destinderii și păcii, și-a găsit expresie în întîlnirile președintelui Nicolae Ceaușescu cu parlamentarii argentineni, cu liderii Uniunii Civice Radicale, Partidului Intransigent, Mișcării pentru integrare și dezvoltare, cu reprezentanții cercurilor economice din această țară. în toate aceste ocazii a fost subliniată necesitatea imperioasă a unirii pe scară națională și internațională a tuturor forțelor democratice și progresiste — principala chezășie a succesului în lupta pentru dezvoltare independentă, progres și pace.Ca rezultat al convorbirilor dintre cei doi președinți, al tratativelor purtate la nivel ministerial, în cursul vizitei au fost adoptate documente de o mare însemnătate atit pe planul relațiilor bilaterale, cit și pe plan internațional, între care, în primul rînd, „Tratatul de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Argentina" și „Comunicatul comun" — ambele purtind semnăturile președinților Nicolae Ceaușescu și Juan Domingo Peron. Răspunzind aspirațiilor celor două popoare spre apropiere și înțelegere reciprocă, Tratatul româno- argentinean conferă valoarea poli- tică-juridică pe care o are un asemenea document internațional ho- tărîrii și angajamentului ferm al celor două părți de a adinei și dezvolta relațiile de prietenie și colaborare dintre România șl Argentina. De o deosebită însemnătate este faptul că tratatul proclamă in mod solemn. în primul său articol, principiile și normele fundamentale pe care cele două țări înțeleg să-și clădească relațiile dintre ele cit și cu celelalte state. între care: dreptul tuturor popoarelor de a-și hotărî singure soarta ; dreptul fiecărui stat la existență, suveranitate și independență națională ; egalitatea, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța etc. Prin consacrarea noilor principii și in acest Tratat — care se adaugă la Declarațiile solemne și alte documente similare înche

legitime ale poporului palestinean. El a afirmat că, după încetarea focului, lupta a intrat într-o fază nouă — cea politică. •în încheiere, președintele Hafez Al-Assad s-a referit la realizările obținute de țara sa în domeniile industriei, agriculturii, învățămintului și asigurărilor sociale. EI a menționat că. în pofida greutăților ivite, ca urmare a conflictului din octombrie 1973, Siria a reușit să sporească considerabil venitul național, și să obțină mari succese in toate domeniile economiei.

Șl EXTERNE A FRANȚEIdispensabilă rezolvarea problemelor puse de producători nu printr-o confruntare, ci printr-o cooperare cu întregul Orient Mijlociu". De altfel, aceasta a fost și rațiunea pentru care Franța s-a opus cu toată fermitatea creării, la Washington, a preconizatului „grup de coordonare al celor 13". în continuare, premierul Messmer a arătat că Franța este gata să ajute țările arabe producătoare de petrol să-și folosească disponibilitățile financiare într-o manieră rentabilă și conformă obiectivelor lor de dezvoltare.

piețele internaționale. în acest scop, Iranul se află în curs de tratative cu firme străine în vederea construirii pe teritoriul său a două rafinării, fiecare avînd o capacitate de 25 milioane tone anual.Pe de altă parte, premierul iranian a contestat ideea că un cartel al țărilor consumatoare ar putea să-și impună voința sa țărilor producătoare de petrol. 

iate cu țări din Europa, Asia, Africa, America Latină — România a- duce încă o contribuție valoroasă la procesul de afirmare a acestora in viața politică contemporană și, prin aceasta, la democratizarea relațiilor interstatale.Dorința de colaborare a fost nu numai proclamată în cursul convorbirilor, dar s-a și transpus în acorduri și înțelegeri concrete, care deschid ample perspective pentru cooperare reciproc avantajoasă. Constatindu-se cu satisfacție că schimburile economice s-au amplificat, că la București și Buenos Aires au fost încheiate recent acorduri de cooperare în domenii importante ale activității economice — siderurgie, minerit, agrozootehnic, telecomunicații — că au fost stabilite acțiuni de cooperare în domeniul folosirii pașnice a energiei atomice, cele două părți au apreciat că există premise pentru amplificarea și diversificarea relațiilor economice. în această lumină, a fost semnat în timpul vizitei „Acordul general de cooperare economică și tehnică" — arfiplu program de lărgire a cooperării în domeniile comercial, industrial, tehnic. Ca o primă acțiune perfectată în acest cadru, a fost semnat un contract de livrare de utilaj petrolier românesc.în completarea acordurilor culturale și de cooperare științifică și tehnologică, aflate în curs de aplicare, au fost concretizate acum o convenție privind transportul maritim și un acord de cooperare turistică. S-a convenit, de asemenea, să se intensifice schimburile de vizite între organizațiile obștești, ca și schimburile de experiență între instituțiile militare. Astfel, vizita a pus bazele unei ample extinderi a colaborării româno-argentinene în toate domeniile, corespunzător intereselor celor două popoare, luptei generale împotriva imperialismului, cerințelor înțelegerii internaționale.Dialogul româno-argentinean la nivel înalt a reliefat o identitate de aprecieri și puncte de vedere similare in probleme majore ale vieții internaționale. în- tr-o epocă caracterizată prin puternica afirmare a voinței popoarelor de a trăi în condiții de independență și suveranitate este o cerință imperioasă de a se acționa ferm pentru abolirea politicii imperialiste de dominație și asuprire, pentru a se asigura participarea, cu drepturi egale, a tuturor statelot, indiferent de mărime și potențial, la soluționarea problemelor ce confruntă omenirea de azi.O deosebită atenție a fost acordată în cursul vizitei problemelor reducerii și lichidării decalajelor dintre țările în curs de dezvoltare și țările economic avansate — o premisă importantă în acest sens fiind redobîndirea suveranității naționale asupra resurselor proprii — fenomen deosebit de caracteristic pentru țările latino-americane. România și Argentina sînt de acord cu privire la căile de soluționare politică a conflictului din Orientul Apropiat, la necesitatea de a se acționa ferm pentru înfăptuirea dezarmării generale, în primul rînd nucleare, pentru întărirea rolului O.N.U. în viața internațională.Exprimîndu-și satisfacția fată de rezultatele favorabile ale vizitei în Argentina, poporul român nutrește convingerea că și „etapa guineeză", care a început ieri, se va desfășura tot atît de rodnic, conferind întregii călătorii actuale, ca și în cazurile precedente, semnificația unei contribuții de seamă la cauza libertății, păcii și cooperării între popoare.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri polono-vest- 

yOrHKinO referitoare la dezvoltarea legăturilor economice bilaterale au avut loc la Bonn. Cu acest prilej, a fost semnat un protocol cu privire la schimburile comerciale pe anul1974, care prevede noi înlesniri pentru exportul de mărfuri poloneze în R.F.G. Totodată, au fost purtate convorbiri referitoare la încheierea unuiacord pe zece ani în domeniul colaborării economice, industriale și tehnice.
Reuniunea miniștrilor a*  

griculturii ai „celor nouă", prevăzută pentru 11 și 12 martie, a fost amînată pentru zilele de 21 și 22 martie — s-a anunțat la sediul Pieței comune din Bruxelles. După cum relevă agenția France Presse, țările membre ale C.E.E. au acceptat această amînare la cererea noului guvern britanic.

patra stări de agregare a materiei — plasma.3 fotografie luată de la bordul aparatului „Concorde" ce avea asemănări cu fotografiile așa- numitelor „Obiecte zburătoare neidentificate" (O.Z.N.), i-a determinat pe savanți să aprecieze că aceste fenomene ar fi rezultatul unui „efect optic încă neidentificat".

Premierul japonez, Kakuei Tanaka, se află sub supravegherea medicilor, ca urmare a unei paralizii faciale. Medicii de la spitalul Kanto Teishin au declarat că tratamentul riguros la care este supus în prezent premierul va continua pină la începutul lunii viitoare, cu toate că paralizia facială a fost vindecată in proporție de circa 90 la sută.
Reforma agrara peruana este una din principalele realizări ale actualului proces de transformări care va contribui la edificarea noii societăți pe care ne-am propus să o creăm — a declarat ministrul peruan al agriculturii, Enrique Valdez Angulo. Realizările guvernului revoluționar al forțelor armate în agricultură depășesc tot ceea ce s-a obținut în cei 150 de ani de la proclamarea republicii, a spus el.

AZI, ALEGERI 

GENERALE 
ÎN BELGIABRUXELLES 9 (Agerpres). — Duminică, vor avea loc în Belgia alegeri generale anticipate. Pe listele electorale au fost înscriși aproximativ 6,5 milioane alegători. Prezintă candidați 10 partide. în cadrul scrutinului vor fi aleși membrii celor două Camere ale Parlamentului (Camera Reprezentanților și Senatul) și ai consiliilor provinciale. Vor fi desemnați, cu alte cuvinte, 212 depu- tați, 106 senatori și 750 de consilieri. Alegătorii trebuie să aibă 21 de ani împliniți, persoanele alese în Camera Reprezentanților — 25 de ani, iar cele alese în Senat — 40 de ani. Corpul electoral este format în proporție de 53 la sută din femei.Practic, alegerile generale din Belgia au început miercuri, cînd militarii au fost chemați în fața urnelor în incinta cazărmilor pentru a-și exercita acest drept electoral.Printre partidele care și-au desemnat candidați figurează Partidul Social-Creștin (flamand), Partidul Social-Creștin (francofon), Partidul Socialist Belgian, Partidul pentru libertate și progres, Partidul Federalist Flamand și Partidul Comunist. în afară de aceste partide, vor prezenta candidați pe plan local diverse alte formațiuni politice.

Încheierea vizitei 

la Hanoi a delegației 
P. C. ItalianHANOI 9 (Agerpres). — Comunicatul comun publicat la încheierea vizitei la Hanoi a delegației Partidului Comunist Italian, condusă de Pietro Ingrao, membru al Biroului Politic, evidențiază consolidarea și dezvoltarea solidarității militante și prieteniei frățești dintre P.C.I. și Partidul celor ce muncesc din Vietnam, dintre popoarele vietnamez și italian. Vizita delegației P.C.I., se spune în comunicat, va aduce, fără îndoială, o contribuție importantă la întărirea solidarității și prieteniei dintre cele două partide și popoare, a solidarității mișcării comuniste și muncitorești internaționale și a tuturor forțelor antiimperialiste din lume.Le Duan, prim secretar al C.C. a! Partidului celor ce muncesc din Vietnam. a accents': invitația de a face o vizită in Italia.

„Republica Panama este 
holărîtă să obțină 

independența deplină" 
Un interviu al țelului 

guvernului, generalul Omar 
Torri/osCIUDAD DE PANAMA 9 (Agerpres). — Republica Panama este ho- tăritâ să obțină independența deplină și decolonizarea totală prin redobin- direa suveranității asupra așa-numi- tei Zone a Canalului Panama — a declarat, într-un interviu acordat revistei „Excelsior", șeful guvernului panamez, generalul Omar Torrijos. El a afirmat că țâra sa nu se poate socoti pe deplin independentă atîta timp cît pe teritoriul său există o enclavă aflată încă sub jurisdicția Statelor Unite.Referindu-se la recentul acord de principii încheiat ,cu S.U.A. cu privire la Canalul Panama, Omar Torrijos a menționat că este pentru prima dată după 70 de ani cînd țara sa atrage prin acest act atenția Statelor Unite asupra necesității respectării drepturilor poporului panamez Ia unitate teritorială.

Convorbiri chino-zambie- 
jjg. La Pekin au avut loc convorbiri între ministrul chinez al comerțului exterior, Li Cian, și delegația comercială zambiană, condusă de R. Runda, ministrul comerțului al Zam- biei, care se află în vizită în R.P. Chineză — informează agenția China Nouă.

La Cairo au avu* 'oc convor^ir^ între Ismail Fahmy, ministrul afacerilor externe al Egiptului, și omologul său tunisian, Habib Chatti. Convorbirile s-au purtat asupra unor probleme de interes comun, printre care posibilitățile existente pentru promovarea relațiilor bilaterale și evoluția situației din Orientul Apropiat. Printre temele abordate a figurat și realizarea proiectatei uniuni între Tunisia și Libia. La sfîrșitul întrevederii, ministrul tunisian de externe a declarat că, în timpul a- cesteia, „s-a degajat o identitate completă de vederi asupra tuturor chestiunilor examinate".
La Nisa * 3 avut loc 3 d0U3 re_ uniune a secretarilor generali ai comisiilor naționale pentru U.N.E.S.C.O. din țările europene. Reuniunea a dezbătut probleme legate de creșterea contribuției acestor comisii la întărirea și dezvoltarea cooperării europene în domeniul educației, științei și culturii. Țara noastră a fost reprezentată de loan Drăgan, secretar general al Comisiei Naționale a Republicii Socialiste România pentru U.N.E.S.C.O.
Ca președinte al Adunării 

Naționale a Confederației 
Republicilor Arabe, ce grupează Egiptul, Siria și Libia, a fost ales sîmbătă Bashir Al-Rabeti (Libia). Noul președinte al adunării succede compatriotului său, Khairi El Saghir.

Deschiderea Tîrgului 
internațional de la Cairo 
• Vicepreședintele Egiptului a vizitat pavilionul României 
© înaltă apreciere a produselor industriei constructoare de 
mașini a Țării noastre • Satisfacție față de relațiile de 

cooperare româno-egipteneCAIRO 9 (Corespondență de la Nicolae N. Lupu). Sîmbătă dimineața, în complexul expozițional Gezira, din centrul capitalei egiptene, s-a deschis cea de-a VII-a e- diție a Tîrgului internațional de la Cairo, importantă manifestare a vieții economice și comerciale internaționale, la care participă un mare număr de firme și organizații de comerț exterior din diferite'Bavilionul Republicii Socialiste România, care are o suprafață de peste 1 006 metri pătrați, cuprinde produse realizate de aproximativ 60 de fabrici și uzine ale industriilor constructoare de mașini din țara noastră, ale industriei electrotehnice, chimice, mijloace de transport etc.Tîrgul internațional a fost inaugurat de către Hussein El Shafei, vicepreședinte al Republicii Arabe Egipt. Au fost de față Abdel Aziz Hegazi și Mamdouh Salem, vicepreședinți ai guvernului, alte persoane oficiale egiptene, precum și personalități străine invitate să participe la ceremonia de inaugurare.
BANGUI

Președintele Bokassa oaspete al expoziției 
românești de bunuri de consumBANGUI 9 (Agerpres). — Expoziția de bunuri de consum a Republicii Socialiste România la Bangui a fost vizitată de președintele Republicii Africa Centrală, Jean Bedel Bokassa, și de membrii guvernului centrafrican. Oaspeții au fost întîm- pinați de ambasadorul Republicii So

SEMNAREA DOCUMENTELOR DE ÎNFIINȚARE A UNOR 
SOCIETĂȚI MIXTE ROMÂNO - CENTRAFRICANEBANGUI 9 (Agerpres). — La Bangui a avut loc semnarea convențiilor și decretelor de înființare a societăților mixte româno-centrafricane „Lorombois" și „Carombois", pentru exploatarea și industrializarea lemnului în Republica Africa Centrală;

O.N.U. Sesiunea extraordinară 
a Comisiei populafieiNAȚIUNILE UNITE. (De Ia Corespondentul nostru). — La Națiunile Unite continuă lucrările celei de-a treia sesiuni extraordinare a Comisiei populației. Delegații celor 25 de state membre, între care și delegația țării noastre, dezbate documentele ce vor fi supuse discuțiilor Conferinței mondiale a populației de la București.La discutarea documentelor privind planul mondial de acțiune a luat cuvîntul reprezentantul României, Mircea Mali ța, care a subliniat necesitatea punerii la baza tuturor documentelor a unei concepții riguros științifice, a considerării fenomenului demografic In cadrul realității economice și sociale specifice fiecărei

Manifestații studențești ciocniri între studenți și forțele de poliție au avut loc în universitățile din Barcelona, Bilbao și Madrid, relatează agenția France Presse. La Universitate și la Facultatea de Medicină din Barcelona cursurile au fost întrerupte, poliția operînd arestări.
La Foreign Office sa anunțat că noul șef al diplomației britanice, James Callaghan, a acceptat invitația omologului său vest- german, Walter Scheel, de a efectua, într-un viitor apropiat, o vizită oficială Ia Bonn. Un/purtător de cuvînt britanic a declarat că James Callaghan va face vizite și în alte capitale occidentale.
Cutremur în Nicaragua. Mai mult de 30 la sută din casele localității nicaraguaiene Pueblo de Dolores și o serie de edificii publice din orașul Jinotepe au fost avariate sau total distruse de mișcarea seismică înregistrată în noaptea de marți spre miercuri.
O.Z.N.-REZULTATUL UNUI EFECT OPTIC

ÎNCĂ NEIDENTIFICAT?PARIS 9 (Agerpres). — In cadrul unei reuniuni științifice, desfășurată la Paris, au fost expuse primele rezultate ale observațiilor întreprinse de savanți cu ocazia eclipsei solare de la 30 iunie anul trecut. Reveniți din diverse puncte ale globului, savanții au arătat că observațiile asupra „astrului zilei" au fost

deosebit de utile, ra- portîndu-se, astfel, realizarea primelor fotografii spectrale cu ajutorul razelor infra-roșii ale coroanei solare, ceea ce va permite cunoașterea naturii prafului răspîndit in spațiul interplanetar. Pe plan general, cercetările ulterioare vor permite studierea In condiții mai bune a celei de-a

A fost prezent tovarășul Gheor- ghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.Hussein El Shafei a vizitat pavilionul românesc, fiind întimpinat de Gheorghe Rădulescu. A fost de față Petru Burlacu, ambasadorul României la Cairo. Vicepreședintele egiptean a vizitat cu deosebit interes diversele sectoare ale pavilionului, acordind o înaltă apreciere produselor industriei constructoare de mașini și exprimînd satisfacția față de dezvoltarea relațiilor de cooperare a țării sale cu România.Deschis pină la 30 martie, Tîrgul internațional de la Cairo oferă o imagine elocventă a realizărilor obținute de economia țării gazdă, de alte țări participante, constituind, în acest mod, un stimulent pentru dezvoltarea continuă a relațiilor economice între state. El reprezintă totodată o ilustrare a extinderii relațiilor economice de colaborare dintre țara noastră și Republica Arabă Egipt, România fiind unul din participanții tradiționali la acest tirg.

cialiste România la Bangui, Gheorghe Popescu, de șeful agenției economice, Mircea Lăzărescu, și de directorul expoziției, Nicolae Zbîrcea.Președintele Jean Bedel Bokassa a apreciat modul de prezentare și calitatea mărfurilor românești.

Convențiile au fost semnate de președintele Jean Bedel Bokassa și de ambasadorul Republicii Socialiste România la Bangui, Gheorghe Popescu. La ceremonia semnării au asistat membrii guvernului centrafrican.

țări. Eforturile principale ale cooperării și ale acțiunii organismelor internaționale — a arătat reprezentantul român«— trebuie îndreptate în principal spre sprijinirea programelor de dezvoltare și punerea în valoare a resurselor naturale și umane ale țărilor, spre extinderea rezultatelor științifice și tehnice, convertirea în slujba progresului a marilor rezerve nefolosite sau investite în scopuri neproductive, promovarea educației și ridicarea nivelului cultural. Vorbitorul a remarcat necesitatea respectării neabătute a principiului suveranității naționale în elaborarea politicii demografice a fiecărui stat, conform situației lui obiective.Comisia a adoptat în unanimitate o recomandare bazată pe o propunere formulată de delegația română, în care se consideră că este de dorit in cel mai înalt grad ca viitoarea conferință să ia decizii pe bază de consens.
KURT WALDHEIM

Problemele dezvoltării 
și materiilor prime trebuie 

abordate intr-un spirit 
de cooperareNAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, și-a exprimat speranța că apropiata sesiune extraordinară a Adunării Generale, consacrată examinării problemelor dezvoltării și materiilor prime, va permite „abordarea acestor chestiuni intr-un context general și intr-un spirit de cooperare, nu de confruntare".Waldheim-a subliniat că nu ar fi, totuși, realist să se aștepte ca această sesiune specială să găsească o soluție tuturor aspectelor crizei energetice și chestiunilor din domeniul materiilor prime. „Problema este prea complexă, dar sper că va fi posibil să fie formulate principii călăuzitoare care să poată servi drept bază deciziilor concrete", a declarat el.

• DIETETICA AUTO
MOBILISTULUI. Excesul de alcool, o masă prea bogată sau, dimpotrivă, un „post" prelungit sînt de natură să tulbure sistemul nervos și atenția omului de la volan. In dorința de a preveni accidentele, la Facultatea de medicină din Paris s-a organizat un colocviu pe tema : „Alimentație, vigilență, șosea". Specialiști in dietetică, psiho- fiziologie și psiho-enterologie' și-au reunit competențele în scopul elaborării unor reguli preventive. Astfel, profesorul Andre Sicard a recomandat șoferilor, pentru a nu cădea în „lațul somnolenței", următoarele : să facă o pauză de 5—10 minute la fiecare 200 km parcurși ; să nu conducă neîntrerupt mai mult de 4 ore ; să evite alcoolul, dar să bea, moderat, cafea ; să mănince puțin, dar suficient pentru a preveni foamea ; să aerisească frecvent interiorul mașinii. La rîndul său, profesorul Alain Patel a condamnat practica înfulecării de sandviciuri sau alte alimente la volan. Participanții la colocviu s-au pronunțat pentru elaborarea, în continuare, a unei „politici dietetice" pentru uzul conducătorilor de automobile.

ȘOAPTA LĂCUSTE-Tot mai mult interes LORstirnește în lumea științei problema comunicării între animale. Se vorbește astfel despre un „limbaj" al maimuțelor, păsărilor, cerbilor și chiar al tăcu- ților pești. Iată însă că savanții vest-germani și-au aplecat acum urechea la limbajul... lăcustelor. Acestea au un fel deosebit de a-și lovi mandibulele una de alta, fapt din care un grup de savanți de la Universitatea din Bochum a reușit să descifreze un „vocabular de bază". Un sunet mai lung, produs prin fricțiunea piciorușelor și aripilor reprezintă chemarea partenerului. Un sunet mai scurt anunță lupta cu un rival, iar imul continuu, simpla prezență a insectei. Fiecare specie emite unde sonore pe altă frecvență, ceea ce face posibilă recunoașterea lor. Lăcustele au și un auz extrem de fin, susțin oamenii de știință vest-germani. Două lăcuste pot „șopti" unele cu altele la o distantă echivalînd cu de o sută de ori lungimea lor — performanță realizată de om doar cu mijloace tehnice.
• PRIMA CEZARIANĂ 

SUB ACUPUNCTURA 
IN FRANȚA. La Marsilia a fost efectuată luna trecută, pentru prima dată în Franța, o operație cezariană fără anestezie, recurgîndu-se la a- cupunctură. Pacienta, Brelet- Rueff, împreună cu soțul său — bioterapeut și specialist în acupunctură, care a asistat-o tot timpul — a acceptat să facă această experiență pentru a demonstra necesitatea ei în cazurile în care metodele anestezice ale medicinei clasice duc la alergii.

• BUMERANGUL Șl J 
COMERȚUL. Australianul Dannis s-a adresat unul tribunal cu plîngerea că bumerangurile aflate în vînzare sînt doar jucării pentru turiști și nu armede Vinătoare, ca altă dată. Bumerangul adevărat — el — se construia din mango, avea vîrfurile iar ca formă era mai de o banană, decit de Aruncat de o mină abilă, el nimerea negreșit in țintă. Dannis a cerut ca tribunalul să interzică vinzarea „bumerangurilor false", care nimeresc pe delă- turi. S-a făcut și o demonstrație practică, confirmînd argumentele lui Dannis. Tribunalul a decis, totuși : se pot vinde orice fel de bumeranguri. Numai comerțul să meargă.

a arătat lemn de ascuțite, apropiat litera V.

• PROIECT ARHITEC
TONIC. în cadrul programului de reconstruire a centrului orașului Bruxelles, considerat în prezent „monoton și trist", a fost prezentat un proiect original. Conform acestuia, terenul de joc — un fel de curte interioară — va fi plasat... sub acoperiș, ceea ce va îngădui și a- menajarea unor săli de recreație, întruniri, spectacole. Deasupra acestor săli va fi construit un parc in care, pe lingă speciile obișnuite de plante, vor putea fi plantați și palmieri.

• CINEMATOGRAF Șl 
EDUCAȚIE. Rolul cineastului african în renașterea civilizației negre este tema unui seminar ce va fi organizat la Ouagadougou, capitala Voltei- Superioare. Convocată de Asociația africană a culturii, reuniunea este chemată să acționeze pentru promovarea cinematografului popular, original, promotor al culturii Africii moderne.

• UN PIAN LA FIE
CARE 12 MINUTE 83 montează pe banda rulantă a fabricii „Petrof" din orașul cehoslovac Hradeț-Kralovo. Produse de 110 ani, pianele acestei fabrici se bucură de o largă căutare în țară și străinătate. Instrumentele muzicale cehoslovace se vînd în 92 de țări.
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