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Ambianța de înțelegere și respect reciproc,
de prietenie și solidaritate militantă caracterizează

VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

IN REPUBLICA GUINEEA
/

in timpul convorbirilor oficiale

Continuarea convorbirilor oficiale
în continuarea dialogului la’ nivel 

înalt româno-guineez, care a debu
tat, sîmbătă după-amiază, sub cele 
mai fericite auspicii, sub semnul 
voinței comune de a deschide noi 
răi colaborării între partidele, țări- 
' ă și popoarele noastre, duminică, to
varășul Nicolae Ceaușascu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., au avut, în cursul di
mineții, o nouă și rodnică convor
bire asupra, unor probleme de in
teres reciproc cu tovarășul Ahmed 
Sekou Toure, secretar general al 
Partidului Democrat din Guineea, 
președintele republicii.

Convorbirile au continuat apoi cu 
participarea persoanelor oficiale care 
îl însoțesc,pe șeful statului român în 
vizita sa în Guineea și a membri
lor conducerii de partid și de stat ai 
Guineei. x

AU participat : Din partea româ
nă — tovarășii Ion Pățan, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, Ștefan Andrei, se
cretar 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, consi
lieri ai președintelui Consiliului de 
Stat, Valeriu Georgescu, ambasado
rul României în Guineea.

Din partea guineeză — Lansana 
Bâavogui, membru al Biroului Po
litic Național al- C.C. al Partidului 
Democrat din Guineea, prim-minis- 
tru. Moussa Diakite, membru al Bi
roului Politic Național al C.C. al 
P.D.G., ministrul sectoarelor caie 
se ocupă de problemele interne și 
de securitate, Mamady Keita, mem
bru al B.P.N. al C.C. al P.D.G., mi
nistrul sectoarelor culturii și educa
ției, dr. Alpha Oumar Barry, mem
bru al B.P.N. al C.C. al P.D.G., mi

nistrul sectoarelor schimburilor. 
Fily Sissoko, membru al C.C. al 
P.D.G., ministrul afacerilor externe. 
Saifoulaye Diallo, membru al C.C. al 
P.D.G., ministrul sectoarelor sociale, 
Mouktar Diallo, ministrul dezvoltării 
locale forestiere a Guineei, Moham
med Lamine Toure, ministrul mine
lor și geologiei, N’Famara Keita, mi
nistrul dezvoltării domeniilor rurale, 
Alpha Bacar Barry, ministrul agricul
turii, brigăzilor de producție și coo
perativelor, Hollie Louis, ministrul a- 
menajării apelor și pădurilor, Kerou- 
ra Camar, ministrul creșterii anima
lelor.

în cadrul convorbirilor s-a proce
dat la un larg schimb de informări 
privind activitatea și preocupările 
actuale ale Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Democrat din Gui
neea, ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Guineea.
(Continuare în pag. a III-a)
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IAȘI
Oamenii muncii de pe ogoarele ju

dețului Iași au ieșit în număr mare 
la cîmp, hotărîți să îndeplinească 
sarcinile trasate la recenta Confe
rință pe țară a cadrelor de conducere 
din agricultură. Atenția este îndrep
tată îndeosebi asupra pregătirii tere
nului și insămînțării culturilor din 
urgența I, punerii la punct a sis
temelor de irigații etc. Rezultatele 
sînt bune: s-au grăpat și discuit pes
te 50 000 hectare ogoare, s-au aplicat 
îngrășăminte chimice pe 45 000 hec
tare și gunoi de grajd pe 8 000 hec
tare. Zilele acestea au început și în- 
sămînțările de primăvară.

Peste tot, în unitățile unde am fost, 
am constatat că lucrările se efectu
ează sub directa îndrumare a specia
liștilor. La I.A.S. Strunga era p£ 
terminate discuirea terenului. Tot 
aici se lucra intens la punerea în 
funcțiune a sistemului de irigații pe 
600 de hectare. Mecanicii și electri
cienii făceau ultimele verificări și re
parații la utilaje, iar numeroși. lu
crători curățau canalele, săpau altele 
noi etc.

Și în cooperativele agricole lucră
rile în cîmp se desfășoară cu inten
sitate. La Bivolari, Trifești, Movileni, 
Țigănași, Deleni,. Ruginoasa și altele 
fertilizarea cu îngrășăminte naturale 
și chimice s-a încheiat și continuă 
pregătirea terenului.

BIHOR
De lâ Conferința pe țară a cadre

lor de conducere din agricultură s-au 
scurs doar cîteva zile. în acest timp, 
pe agenda de lucru a conducerilor 
unităților agricole din județul Bihor 
s-au înscris măsuri concrete care 
se aplică cu fermitate și înalt simț 
de răspundere. în cadrul lucrărilor 
aferente primei epoci de însămințări 
se muncește intens pentru asigura
rea bazei furajere.

Cum se acționează în acest dome
niu ne-am convins la fața locului, în 
mai multe unități agricole. La coope
rativa agricolă Mădăras, ing. Sabin 
B|Oleac spunea : „Pentru aplicarea 
hotărîrilor adoptate de conferință am

revăzut planurile stabilite la începu
tul anului și le-am completat cu noi 
măsuri. Acestea vizează întreaga coo
perativă, dar, referindu-mă la zooteh
nie, menționez că ne-am propus să 
realizăm, in acest an, cu 300 litri lap
te mai mult decît în 1973. în acest 
scop am început amenajarea pentru 
irigat a 250 ha pășune la Martihaza. 
Contăm pe o producție sporită de 
masă verde prin creșterea randamen
tului la hectar".

Cu aceeași exigență și hărnicie 
muncesc și cooperatorii din Salonta, 
care și-au propus ca, în acest an, să 
realizeze 4 500 1 lapte pe vacă fura
jată și peste 7 kg lină de la fiecare 
oaie. Cooperativa dispune de pășuni 
fertilizate aproape în întregime, iar 
terenurile destinate culturii plantelor 
de nutreț se pregătesc ca un strat de 
grădină pentru a da recolte cît mai 
mari. Importante acțiuni au fost în
treprinse și in alte unități.

HARGHITA
Datorită condițiilor climatice fa

vorabile în .județul Harghita, pe 
lingă cartofi se extinde foarte mult 
cultura plantelor tehnice. Pe plan ju
dețean s-a prevăzut concentrarea 
culturii inului in unitățile care dispun 
de cele mai bune condiții. Astfel, în 
cooperativele agricole Plăieșii de 
Jos, Remetea, Joseni, Lăzarea, Di- 
trău, Armășeni și altele, suprafețele 
destinate inului depășesc cîte 300 
hectare. Unitățile contractante au 
asigurat cantități sporite de Îngră
șăminte chimice, erbicide etc.

Interesîndu-ne despre stadiul pre
gătirilor, tov, Gyorgy Arpad, ingi- 
ner-șef Ia C.A.P. Lăzarea. ne-a in
format că . din întreaga supra
față de 360 ha destinată inului, 
pe 280 ha s-au executat arătu
rile de toamnă, iar restul terenului 
va fi arat imediat după dezghețarea 
solului. Cum e și firesc, s-a acordat 
o atenție deosebită lotului semincer 
pentru care s-a ales terenul cel mai 
fertil. Și la Ditrău s-au făcut pre
gătiri temeinice pentru cultivarea 
inului. „Vrem să obținem cel puțin 
3 200 kilograme la hectar" — ne-a 
spus Kovâcs Peter, președintele coo
perativei.

Marea adunare populară
e pe stadionul din Conakry

După cum s-a anunțat, sîmbătă, Imediat 
după sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu in Re

publica Guineea, pe stadionul municipal din 
Conakry a avut loc o mare adunare popu
lară — vibrantă manifestare a prieteniei

și solidarității militante româno-guineeze. 
Cu acest prilej, cei doi șefi de stat 
au rostit cuvîntări.

„Poporul Guineei este fericit 
să vă primească pe pămîntul său. 
El vă primește în calitate de prieteni, 
de tovarăși de luptă și salută prin 
intermediul dumneavoastră glo
riosul popor român44.

Cuvîntarea tovarășului 
Ahmed Sekou ToureTovarășe Ceaușescu, președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaTovarășă Elena' Ceaușescu,Tovarăși din România,Poporul revoluționar al Guineei este fericit să vă primească pe pămîntul său. El vă primește în calitate de prieteni, de tovarăși de luptă și salută prin intermediul dumneavoastră viteazul dumneavoastră popor, gloriosul popor român, căruia noi îi cunoaștem istoria, o istorie caracterizată printr-o luptă constantă, lupta împotriva feudalității, a capitalismului, lupta contra imperialismului și fascismului. Poporul român a avut o istorie activă, demonstrînd astfel înaltul nivel de conștiință al femeilor și bărbaților care îl alcătuiesc. Noi cunoaștem istoria țării dumneavoastră și dăm o înaltă apreciere contribuției decisive pe care dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, ați adus-o la dobîndirea numeroaselor sale victorii. Această contribuție v-a adus încrederea totală a

poporului român, manifestată succesiv prin responsabilitățile ce vi s-au încredințat și pe care vi le-ați îndeplinit întotdeauna cu onoare și eficacitate. Nu este de mirare că sînteți astăzi deopotrivă conducătorul Partidului Comunist Român și al statului socialist roman.Știm, de asemenea, că soția dumneavoastră a dus aceeași luptă, cu același elan și constanță. Ea nu este numai soția șefului statului, ci unul din făuritorii de frunte ai socialismului românesc, întrucît a participat pe toate fronturile la luptă. Pentru aceasta, poporul român, prin intermediul partidului său, Partidul Comunist Român, a ales-o în conducerea superioară a partidului, ceea ce demonstrează capacitatea femeii. Femeile din Guineea, care năzuiesc spre aceleași promovări — intelectuale, ideologice. economice, politice — sînt mîndre să vă primească, fiind și mai mult convinse de justețea li-
(Continuare in pag. a III-a)

„Am venit animați de dorința 
de a dezvolta solidaritatea dintre 
partidele și popoarele noastre. Ne 
exprimăm speranța că vom pune 
bazele unei trainice și rodnice 
conlucrări frățești44.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae CeaușescuStimate tovarășe președinte Sekbu Tourâ,Dragi tovarăși,Doresc, în numele , delegației noastre, a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al poporului român, în numele meu personal, să vă adresez dumneavoastră, tuturor celor prezenți la această mare adunare populară, întregului popor frate guineez un salut frățesc și de solidaritate. 1 (Aplauze).Am venit în țara dumneavoastră, la invitația amicală a tovarășului Sekou Toură, animați de dorința de a dezvolta solidaritatea dintre partidele și popoarele noastre, în lupta pentru dezvoltarea economică-socială, pentru bunăstarea și fericirea popoarelor noastre, în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonia- lismului. (Aplauze).România va sărbători în acest an 30 de ani de cînd poporul, în frunte cu clasa muncitoare, sub conducerea partidului comunist, a

preluat puterea în propriile mîinl și a trecut la făurirea noii societăți socialiste. (Aplauze). în acești 30 de ani, socialismul a triumfat definitiv și pentru totdeauna în România. (Aplauze puternice). Am lichidat pentru totdeauna exploatarea, iar întreaga putere politică, industria, agricultura se găsesc în mîinile poporului muncitor. (A- plauze).Concentrîndu-și toate eforturile, sub conducerea partidului comunist, poporul român a obținut realizări mărețe în dezvoltarea economiei, în ridicarea bunăstării sale materiale și culturale. Am pornit de Ia faptul că pentru a construi o societate socialistă puternică trebuie să dezvoltăm industria, a- gricultura, știința, cultura, ca bază a bunăstării și fericirii poporului. (Aplauze). în acești ani, industria românească a crescut de 28 de ori. Dintr-o țară agrară, cu o industrie slab dezvoltată, România a devenit o țară industrial-agrară, car»
(Continuare în pag. a III-a)
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ECHIPA DE HANDBAL A ROMÂNIEI —
pentru a patra oară campioană mondială!

în meciul final: România —R. D. Germană 14-12
Nu cred că, ascultind la radio sau 

vizionînd marea finală la televizor, 
aseară a fost cineva care s-a putut 
abține de a aplauda și felicita din 
toată inima pe minunății noștri 
handbaliști pentru extraordinara lor 
victorie, pentru ccl de-al patrulea 
titlu suprem obținut la campionate
le mondiale. Ei merită, cu prisosință, 
întreaga noastră admirație și sim
patie. Performanța echipei Români
ei in acest sport, deosebit de atrac
tiv și mereu mai popular in întrea
ga lume, este nemaiîntîlnită, mar- 
cind din nou reputația incontestabi
lă a școlii românești de handbal. 
Demonstrația cea mai convingătoare 
o face chiar și numai bilanțul re
prezentativei naționale la ultimele 
cinci ediții ale campionatelor mon
diale : de cinci ori pe podium, de 
patru ori cîștigînd medaliile de aur.

S-a .spus despre handbalul româ
nesc că a dominat cit se poate de 
net pe plan internațional in dece
niul al șaptelea. Iată că, in conti
nuare, intii prin valoroasa medalie 
olimpică de bronz din 1972 și acum 
prin ‘strălucirea noii medalii de aur 
de la „mondiale", echipa noastră se 
menține pe cele mai inalte culmi și 
in deceniul al optulea.

l-am mai văzut pe handbaliș- 
tli români terminind victorioși 
asemenea bătălii, dar aseară ten
tativa lor mi s-a părut prin 
ea însăși temerară, de-a dreptul 
extraordinară. Fiecare dintre fina
liste s-a prezentat cu speranțele și 
ambițiile ei. Fiecare a mizat, firește, 
pe o reușită totală. Cum, in urmă 
cu patru ani, aceleași reprezentative 
(e drept, intr-o altă alcătuire) își 
disputaseră titlul suprem, în acea 
memorabilă finală de la Paris cîș- 
tigată de handbaliștii noștri, reîntil- 
nirea lor directă de acum, de ase
menea, pentru titlul suprem, avea să 
suscite încă din start un plus de e- 
moții pe teren și în tribune. Publi
cul berlinez, echipa R.D. Germane 
sperau, evident, intr-o revanșă; ei 
contau, desigur, mult și pe avantajul 
terenului propriu.

In încleștarea disputei sportive, 
handbaliștii noștri au făcut eforturi 
să depășească mai intii acest handi
cap. Dacă a fost greu sau ușor — 
ne vor putea spune ulterior numai 
ei. Fapt este că. dind dovadă de o 
exemplară ambiție sportivă, în do
rința fierbinte de a aduce noi lauri 
handbalului, sportului românesc, 
echipa „tricolorilor" a jucat admi
rabil, neprecupețindu-și nici un strop 
de energie, din primul pină în ul
timul minut.

Desfășurarea partidei o cunoașteți, 
evident. Evoluția scorului, lupta in 
sine în teren au demonstrat cu pri
sosință că ambele formații' știu să 
lupte strașnic, sinț bine pregătite 
pentru acest ultim act, actul decisiv 
al campionatului mondial. Nu șe 
poate spune că echipa noastră nu a 
avut momente grele. Ea a fost, spre 
exemplu, condusă de cîteva ori (la 
pauză cu 8—7), a jucat în inferiori

FOTBAL: Etapa a XIX a a diviziei A VOLEI

REZULTATE TEHNICE
STEAUA — F.C. CONSTANȚA 4—1 (2—0). Au» marcat : Iordăneseu 

(min. 30 și 47), Năstase (min. 40 și 87) și, respectiv, Oprea (min. 62 din 
penal ti).

DINAMO — F.C. PETROLUL 2—0 (0—0). Au marcat : Nunweiller 
(min. 47) și Dumitrache (min. 69).

F.C. ARGEȘ — RAPID 2—0. Au marcat : Dobrin (min. 34) și Troi 
(min. 85). Dcbrin a ratat un penalti (min. 59).

S.C. BACAU — U.T.A. 0—0.' Dembrovski a ratat un penalti (min. 88).
JIUL — C.S.M. REȘIȚA 2—1 (1—1). Au marcat : Mulțescu (min. 5 

Si min. 82 din penalti) și. respectiv. Tonca (autogol, min. 37).
C.F.R. — A.S.A. 1—0. A marcat. Cojocaru (min. 86).
POLITEHNICA TIMIȘOARA — SPORTUL STUDENȚESC 1—1 

(1-1). Au marcat : Chihaia, pentru oaspeți (min. 23) și, respectiv, 
Bojin (min. 35). „

POLITEHNICA IAȘI — „U" CLUJ 0—2 (0—1). Au marcat : Bucur 
(min. 7) și Barbu (min. 84). ,

Intr-un meci jucat simbătă, Steagul roșu a învins pe Universitatea 
Craiova cu 2—0 (0—0).

ETAPA VIITOARE
U.T. Arad — Steaua. A.S.A. 

Tg. Mureș — Dinamo, Universi
tatea Craiova — Politehnica Ti
mișoara, F.C, Constanța — 
Jiul, C.F.R. Cluj — Politehnica 
Iași, Sportul studențesc — „U“ 
Cluj, F.C. Petrolul — S.C. Ba
cău, C.S.M. Reșița — F.C. Ar
geș, Rapid — Steagul roșu.

REZULTATE 
DIN DIVIZIA B

Seria I
C.F.R. Pașcani — F.C. Galați 0-1. 

Știința Bacău — Oțelul Galați 1—0 
Ceahlăul P. Neamț — Victoria Ro
man 4—1, Gloria Buzău — Celuloza 
Călărași 1—0, Progresul Brăila - 
Metalul Mija 2—0, S. C. Tulcea — 
Viitorul Vaslui 4—0, Metalul Plo- 
peni — Petrolul Moincști 1—0. C.S.U 
Galați — Carmmanul Bușteni 4—0 
Constructorul Galați — C.S.M. Su
ceava 1—0.

Seria a Il-a
C.S. Tirgoviște — Carpați Bra

șov 2—1, Metalul București — Fia 
căra Moreni 4—1, Nitramonia Fă 
găraș — Gaz Metan Mediaș 0—0. Me- 
trom Brașov — Autobuzul Bucu
rești 4—1. Electroputere Craiova — 
Dinamo Slatina 5—1, C.S. Rm. Vil 
cea — S.N. Oltenița 2—1. Progre
sul București — Șoimii Sibiu 1—0. 
Dunărea Giurgiu — Tractorul Bra
șov 1—1.

Seria a IlI-a
Metalurgistul Cugir — U.M. Ti

mișoara 2—0. Unirea Arad — F.C. 
Bihor 0—0, Minerul Anina — Ind 
Sîrmei C. Turzii 6—2, Olimpia Satu- 
Mare — Mureșul Deva 1—0. Corvinul 
Hunedoara — Textila Odorhei 2—0 
Gloria Bistrița - Arieșul Turda 
2—0, Minerul Baia Mare — Victoria 
Cărei 2—1. Olimpia Oradea — Vul
turii Textila Lugoj 1—0. C.F.R. Ti
mișoara — Minerul Cavnic 4—0.

tate numerică, datorită eliminării 
unora dintre jucători, timp de 16 
minute. Excelența noștri sportivi — 
toți in egală măsură merită laude — 
au construit însă cu răbdare și mă
iestrie o mare victorie, o performan
ță absolută în handbalul mondial.

Maestrul emerit al sportului 
Cornel Oțelea, aseară și el telespec
tator la această electrizantă finală, 
ne spunea, cu emoții în glas, dar cu 
o foarte mare satisfacție : „Mi-aduc 
bine aminte de finala de la Paris, 
cind am jucat și eu. Trebuie să fii 
sau să fi fost pe teren pentru a 
putea înțelege cit de aprigă este 
lupta în astfel de împrejurări. 
Fără a subestima valoarea formației 
R.D.G., între timp întinerită, și aș 
zice tocmai prin acea,sta întărită, 
mizam pe victoria noastră. A .fost 
foarte, greu. Dar orice efort a me
ritat Să fie făcut. Dați-mi voie să 
fiu, prin intermediul ,.Sci".teii“. pri
mul... dintre telespectatori care să-i 
felicite pe mai vechii și mai noii 
noștri campioni mondiali. Spun ast

CLASAMENTUL BASCHET: în ambele derbiuri
Univ. Craiova 19 12 3 4 39—20 27
F. C. Argeș 19 10 3 6 31—28 23
Steaua 19 9 4 6 26—18 22
Dinamo 19 9 4 6 26—21 22
F. C. Constanța 19 9 3 7 31—22 21
U.T.A. 19 9 3 7 21—20 21
A.S.A. 19 9 2 8 26—32 20
Steagul roșu 19 8 3 8 21—16 19
Jiul 19 8 3 8 23—23 19
C.S.M. Reșița 19 6 7 6 27—25 19
..U“ Cluj 19 8 3 8 17—16 19
Sportul stud. 19 8 2 9 27—14 18
Poli. Timiș. 19 6 6 7 10—21 18
Rapid 19 6 4 9 18—25 16
F. C. Petrolul
Poli. Iași

19 6 3 10 17—26 15
19 7 1 11 19—29 15

C.F.R. Cluj 19 6 3 10 21—35 15
S. C. Bacău 19 5 3 11 19—30 13

ATLETISM

COMPETIȚIA CONTINENTALĂ PE TEREN ACOPERIT
tn sala de sport „Scandinavium" 

din orașul suedez Goteborg au luat 
sfirșit duminică seara întrecerile ce
lei de-a 5-a ediții a campionatelor 
europene de atletism pe teren aco
perit.

tn ziua a doua de concurs, o com
portare bună a avut atleta româncă 
Valeria Bufanu-Ștefănescu, ciștigă- 
toare a medaliei de bronz în proba 
de săritură în lungime, cu rezultatul 
de 6.39 m. Victoria în această probă 
a revenit sportivei elvețiene Meta 
Antenen. cu 6.69 m. Viorica Viscopo- 
leanu s-a situat pe locul 5, cu 6,32 
m. în proba feminină de 1 500 m, 
cîșligată de Tonka Petrova (Bulgaria) 
cu 4T1”, (nou record mondial de 
sală), Ileana Silai a ocupat locul pa
tru, stabilind un nou rețord națio
nal al României, cu timpul de 
T17”12 100. Tot pe locul patru s-av 
clasat și Cornelia Popescu-Popa (1; 
săritura in înălțime, eu 1,86 m) ș’ 
Petre Liman (la 1 500 m, cu timpul 
de 3’44”67'100).

Alte rezultate : 1 500 m bărbați
Szordikowski (Polonia) — 2’41”78 100- 
60 m Plat temei : Renate Stechei 

(R.D. Germană) — 7”16/100 ; arunca- 

fel, pentru că din lotul aflat la Ber
lin, Gațu, Penii, Dincă, Birtalan, Gu- 
nesch, Licu, Kicsid și Orban au fă
cut parte și din formația campioană 
mondială în 1970, ceilalți — adică 
Voina, Cosma, Tudosie, Stockl, Dan 
Marin, Grabovschi, Ștef, Bota — fi- 
iițd proaspeți campioni mondiali, li 
felicit, de asemenea, și pe antreno
rii lotului — Nedef și Vlase".

In ceea ce ne privește, subscriem 
cu căldură — alături de foarte nu
meroșii simpatizanți ai handbalului, 
ai tuturor iubitorilor sportului — la 
felicitările lui Cornel Oțelea. Alte 
impresii despre magnifica finală de 
aseară, despre răsunătoarea victorie 
sportivă românească vă promitem, 
pentru miine. Vom da cuvîntul cam
pionilor mondiali, mult apreciaților 
lor antrenori și celorlalți specialiști 
ai federației noastre de handbal.

Cu toții vor sosi in Capitală, azi 
după-amiază, pe aeroportul Otopeni.

Ion DUM1TRIU

IUI NATIONAL
Ieri dimineața, în sala Dinamo, s-a 

încheiat cel de-al doilea tur al cam
pionatului masculin de volei. între- 
cînd in ultima partidă a zilei pe 
Steaua cu scorul de 3—0, formația 
Dinamo a cucerit din nou titlul de 
campioană republicană, obținînd, tot
odată. și frumoasa realizare de a nu 
fi suferit vreo înfrîngere nici în cele 
10 partide din faza finală, nici în 
celelalte jocuri din preliminarii.

Noul succes al dinamoviștilor vine 
să se adauge rezultatelor bune do- 
bîndite de ei în acest sezon, rezul
tate care au culminat cu remarcabi
la performanță înfăptuită cu puțin 
timp în urmă, în sala Coubertin din 
Paris, cînd au devenit vicecampioni 
în „Cupa campionilor europeni".

victorii la un
Ieri dimineață, în sala Floreasca, 

am asistat la o reușită demonstrație 
in favoarea baschetului feminin rea
lizată de primele două echipe din 
fruntea clasamentului campionatului 
național, formațiile Politehnica și 
Voința.

Ambele echipe, afectate de cele 
două înfrîngeri consecutive din ulti
ma săptămînă. au luptat cu multă 
ardoare pe toată durata întîlnirii în 
dorința de a se reabilita în fața pro- 

rea greutății bărbați : Capes (Anglia) 
— 20.55 m : săritură cu prăjina : 
Slusarski (Polonia) — 5,35 m : sări
tura în înălțime femei : Roșemarie 
Witschas (R.D. Germană) — 1,90 m

HOCHEI

întrecerile juniorilor 
din Europa

In ziua a doua a Campionatului 
european de hochei pe gheață pentru 
juniori (grupa B), competiție care se 
desfășoară la patinoarul artificial „23 
August" din Capitală, selecționata 
României a intîlnit formația Aus
triei, pe care a învins-o cu scorul 
de 8-7 (2—0, 5-3, 1—4).

Alte rezultate : Danemarca-Bulga- 
ria 5—5 (1—0, 2—1, 2—4) : R.F. Ger- 
mania-Ungaria 15—0 (2—0, 6—0,
7—0); Norvegia-Iugoslavia 8—3 (4—2, 
1-0, 3-1).

BOX

România -
R. 0. Germană 8-3

Gheorghe Ciochină 
și Paul Dobrescu 
performerii galei

Gala de box cuprinzind me
ciurile celei de-a doua intilniri 
dintre formațiile reprezentative 
ale României, și R. D. Germane 
s-a bucurat de mult interes din 
partea publicului gălățean. Spec
tatorii au aplaudat opt victorii 
ale pugiliștilor români, față de 
numai trei ale boxerilor oaspeți. 
La acest nou succes al formației 
noastre, o contribuție remarca
bilă au avut Gheorghe Ciochină 
prin victoria sa la puncte asu
pra campionului european Ste
phan Forster (categoria pană) și 
Paul Dobrescu, care l-a întrecut 
la puncte pe recentul învingă
tor al lui Calistrat Cutov, redu
tabilul Ulrich Beyer (categoria 
ușoară).

Celelalte puncte au fost aduse 
de Mihai Aurel (bate prin aban
don pe Schultz în repriza a 
IlI-a), Ibrahim (b.p, Liebing), 
M. Tone (b.p. Scherpke). Croi- 
toru (bate pe Heimann prin 
descalificare în r. III). Lchăduș 
(b.p. Schroder). I. Vladimir a 
cîștigat punctul prin neprezenta- 
rea adversarului.

De la oaspeți, Peter Tiepold 
l-a învins pe Sandu Tirilă. 
iar Radowski pe Vladimir, am
bele victorii fiind acordate la 
puncte. Wittenburg a cîștigat și 
in fața lui Mihoc, prin a- 
bandon dictat de arbitru (r. III).

singur punct!
priilor lor susținători. In prima re
priză, superioritatea a aparținut 
campioanelor, care au strălucit atit 
în apărare (remarcabil a jucat 
Pruncu), cît și în atac, unde au con
cretizat cu siguranță numeroase con
traatacuri, declanșate chiar de sub 
propriul lor panou, și prin aruncă
rile din acțiune reușite de Savu, 
Szabados și Ciocan. în partea a doua 
a jocului, inițiativa a trecut de par
tea Voinței (excelent s-au compor
tat Rădulescu Liliana și Fierlinger), 
care a preluat conducerea în minu
tul 34 (55—53), în ultimele 5 minute, 
victoria a surîs pe rînd ambelor for
mații, dar maturitatea baschetbalis
telor de la Politehnica a fost decisivă 
în ultimele secunde ale’ partidei. Re
zultat final, 63—62 in favoarea stu
dentelor 1

Alte rezultate : I.E.F.S. — „U“ 
Cluj 69—49 (28—17) și Rapid — Uni
versitatea Timișoara 67—56 (30—31). 
In clasament pe primul loc a reve
nit Politehnica (37 p.), urmată de 
Voința (37 p.) și I.E.F.S. (35 p.). 
Echipele Politehnica și I.E.F.S. mai 
au de susținut cite o partidă res
tantă. In grupa 7—12 s-au înregis
trat următoarele rezultate : Crișul — 
„U“ Iași 56—55, Sănătatea Satu- 
Mare — Olimpia 76—61 și Construc
torul — Voința Tg. Mureș 65—56.

în campionatul masculin Dinamo 
a îhtrecut surprinzător de dificil pe 
Universitatea Timișoara cu scorul de 
78—77 (45—34). Victoria a fost obți
nută în ultimele două secunde de 
Novac I Alte rezultate: Steaua — Fa
rul Constanta 99—70 (48—41) și „U" 
Cluj — I.E.F.S. 86—88 (44—38) ! 7 In 
grupa 7—12 s-au înregistrat rezulta
tele : I.C.H.F. — Politehnica Bucu
rești 83—67 ; Rapid — Voința Timi
șoara 92—63 și Politehnica Cluj — 
C.SU. Galați 85—81.

Valentin ALBULESCU

SCENA
Premiere teatrale

• TEATRUL T V prezintă în pre
mieră pe țară „Cînd trăiești mai 
adevărat" — scenariu pentru tele
viziune de Paul Everac. Regia : Ion 
Cojar. In distribuție : Radu Beligan, 
Toma Dumitriu, Corado Negreanu, 
Victor Moldovan, Margareta Pogo- 
nat, Valeria Gagealov, Angela Cos
tache. Raluca Zamfirescu, Adina 
Popescu, Mircea Anghelescu, Silviu 
Stănculescu, Nicolae Albani, Virgil 
Popovici, Constantin Diplan, Costel 
Constantin, Andrei Codarcea, Mar
cel Enescu, Aurel Giurumia. Emil 
Liptac, Cornel Gîrbea, George Ul- 
meni, Liliana Țicău, Mitzura Ar- 
ghezi, Ion Bog, Liviu Crăciun, Ovi- 
diu Moldovan, Gabriel Dănciulescu. 
Scenografia : arh. Virgil Luscov.

• Colectivul TEATRULUI DE 
STAT DIN ARAD și-a îmbogățit 
repertoriul stagiunii în curs cu o 
nouă premieră : „Plicul" de Liviu 
Rebreanu. Din distribuție au făcut 
parte actorii : Alexandru Fierăscu, 
Mariana Stere, Ion Petrache. Mircea 
Gherdan, Mișu Drăgoi, Sebastian 
Comănici, Teodor Vușcan, Iulian 
Copacea, Elena Drăgoi, Rodica Pos- 
telnlcu, Gh. Șofei și Ion Văran. Re
gia : Mușata Mucenic ; scenografia : 
Traian Nițescu.

• Colectivul TEATRULUI TINE
RETULUI DIN PIATRA NEAMȚ a 
prezentat în regia lui Cornel Todea 
(mișcare scenică : Cornel Patricbi ; 
scenografie : Doina Levința) a treia 
premieră a stagiunii cu piesa 
„Zigger-Zagger" de Peter Terson. In 
rolurile principale au apărut actorii 
Constantin Cojocaru, Gelu Nițu, 
Paul Chiribuță, Eugenia Balaure, 
Eugen Apostol, Valentin Urîtescu. 
Scenele cu mulțime au fost susți

EXPOZIȚII
• O amplă expoziție retrospecti

vă a pictoriței Ana Asvadurova Ciu- 
curencu (1903—1972) a fost, de cu- 
rînd, deschisă- în sala Dalles.

o La Galeriile de artă „Orizont" 
(B-dul Bălcescu nr. 23) poate fi vi
zitată expoziția „Afișul din R. P. Po
lonă".

o „Menhirele" se intitulează ex
poziția pe care pictorul Adrian Io- 
nescu a deschis-o la Galeriile de 
artă „Eforie" (str. Eforiei nr. 4—6).

• Pictorul Augustin Coslinescu 
prezintă cîteva dintre cele mai re
cente lucrări ale sale la Galeriile 
„Galateea" (calea Victoriei nr. 132).

• Azi, 11 martie, la ora 13, are 
loc vernisajul expoziției „Al. Mace- 
donski". Festivitatea are loc la se
diul Muzeului literaturii române 
(str. Fundației nr. 4). Cu acest prilej 
menestrelul Tudor Gheorghe va in
terpreta cîteva piese din spectaco
lul său „Nopțile lui Macedonski".

ÎN SĂLILE DE CONCERT
• Un eveniment muzical : în ca

drul „Stagiunii lirice", marți 12, ora 
20, în Studioul din strada Nuferilor 
se va prezenta sub bagheta lui Lu
dovic Baci opera „Parsifal" de 
Wagner.

• Astă-seară, la Sala mică a Pa
latului, ora 20, putem asculta prime 
audiții de muzică veche și contem
porană.

o Joi 14, ora 20, simfonicul Radio- 
televiziunii va fi dirijat de Radu 
Zvorișteanu. Solistă : Elena Gan- 
țolea.

t V
PROGRAMUL I

16.30 Emisiune în limba maghiară 
19,00. Publicitate.
19,05 „Eu te cint, Dobrogea mea“. 

Melodii populare interpretate 
ele Floarea Tănăsescu.

19,20 1001 de seri : Poveștile buni
cuței Oaie.

19.30 Telejurnal.
20,00 Panoramic științific.
20.30 Istoria operetei în personaje, 

întîlnire cu eroii operetei 
„Voievodul țiganilor'* de 
Johann Strauss.

20,45 Revista literar-artistică TV 
„O primăvară cum n-a fost 
nicicînd**.

21.30 Roman-foileton „Germinai*. 
Ultimul ‘episod : „în cap
cană**.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17,35 Avanpremieră.
17,40 Album coral.
17.50 Film artistic „Bărbații* — 

producție a studiourilor ci
nematografice iugoslave.

19,06 Reportaj TV „Pasiuni pe 
16 mm“.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil : 

„Comoara din 13 case**.

20.30 Viața economică a Capitalei
20.50 Muzica românească în con

temporaneitate.
21.30 Drumuri în istorie : Vechi 

tiparnițe românești.
21.50 Selecțiuni din emisiunile de 

divertisment.
22,05 Sociorama — Marile familii.

cinema
• Păcală (spectacol în premieră): 
FAVORIT — 18, PATRIA — 20,15.
• Fantastica aventură a lui 
„Neptun* î SALA PALATULUI —
47.15 (seria de bilete — 4942) ;
20.15 ' (seria de bilete — 4943), 
BUCUREȘTI — 8.45; 11: 13,15; 16; 
18,39; 21, FAVORIT — 9,15; 11,30:
13,45.
• Al șaptelea cartuș : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Prințul Bob : CENTRAL — 9,15;
11.30, 13.45; 16; 18.15; 20.30.

20,15.
0 Proprietarii : MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA-

ffi Program de desene animate
pentru copii :
11.15.

DOINA — 9,45;

0 Șase viteji colindă lumea :
DOINA — 12.30; 14,30: 16.30; 18.30
> Program de filme documen-
tare ; DOINA - 20,15.
0 Cidu! : SCALA — 9; 12,45; 16,30:

nute pentru prima dată de către 
elevi ai școlii populare de artă din 
localitate.

• TEATRUL DE STAT DIN SI
BIU — secția germană — a prezen
tat recenț premiera „OMUL CEL 
BUN DIN SICIUAN" de B. Brecht.

Regia : Henry Simmon — de la 
Teatrul Ernst Deutsch — din Ham
burg (R.F.G.). Decorul : Helmut 
Stiirmer. Costume : Maria Bodor. 
In distribuție : Luise Pelger, Hans 
Pomarius. Kurt Conradt, Christian 
Maurer, Karlheinz. Maurer, Marietta 
Lissai, Heinrich Mildner, Wolfgang 
Ernst. Hanns Schuschnig, Helga Ma
ria Kinn, Gert Brotschi, Jenny 
Rauch. Heidrun Kaintzel ș.a.

O TEATRUL DE STAT DIN TUR
DA a înscris pe afișul său premiera 
comediei ..Căsătoria" de N. V. Gogol. 
Regia : Victor Tudor Popa ; sceno
grafia Th. Ciupe. In rolurile prin
cipale : Maria Seloș. Puiu Neagu, 
Aurel Ștefănescu. în celelalte roluri: 
Maria Voronca, Liana Ștefănescu, 
Gheorghe Boiangiu. Emilian Cortea, 
Constantin Miron. Simon Salcă, Pe
tru Dondoș. George Stoian.

Turneu bucureștean
TEATRUL „A. DAVILA" PITEȘTI 

prezintă în Sala Comedia a Teatru
lui Național „I. L. Caragiale" Bucu
rești :

— Azi luni, 11 martie 1974, ora 20, 
„MAMA" de Karel Capek.

— Marți, 12 martie 1974, ora 20, 
„O INIMA DE AUR" de Oliver 
Goldsmith. :

— Miercuri. 13 martie 1974. ora 20, 
„PUTEREA ȘI ADEVĂRUL" de Ti
tus Popovici.

o In holul Casei de cultură a sin
dicatelor din Ploiești a avut loc ver
nisajul expoziției județene de artă 
plastică organizată de filiala Praho
va a U.A.P., sub egida consiliului 
județean al F.U.S. Peste 30 de ar
tiști plastici prahoveni, în majorita
tea lor tineri, expun lucrări de pic
tură, grafică și sculptură, cu o te
matică inspirată din actualitatea 
noastră socialistă.

• Recent, la complexul muzeistic 
din Vaslui s-a deschis expoziția pic
torului Ion Murariu.

o La Casa orășenească de cultură 
din Bistrița a avut loc vernisajul 
expoziției pictorului Virgil Bob.

O La Casa presei din Iași a avut 
loc deschiderea unei expoziții de artă 
plastică dedicată zilei de 8 Martie. 
Au expus aici, lucrări de pictură și 
grafică, Aneta Covrig, Felicia Brîn- 
daș-Gavrilean, Maria Lazăr și Eca- 
terina Fop-Petrovlci.

• Simfonicul Filarmonicii, vineri 
15. simbătă 16, ora 20, va fi dirijat 
de Issac Karabatchewski (Brazilia). 
Solistă : Martha Kessler.

• Să notăm și concertul Cvintetu
lui „Concertino" — duminică 17, ora 
20, Sala mică a Palatului.

• Ieri, la Sala mică a Palatului a 
avut loc primul concert al Orches
trei de cameră „Simfonietta", or
chestră alcătuită numai din instru
mentiste ! Dirijor : Maria Nistor. 
S-au cîntat lucrări de Vivaldi, Doru 
Popovici, Bach.

CARA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Cintecul Norvegiei : CAPITOL
— 9,15; 12,30; 16.15: 19.30.
• întoarcerea lui Magellan : BU- 
CEGI — 15.30; 18; 20,15.
• Călărețul fără cap : FESTIVAL
— 9; 11.15; 13.30; 16; 18.30; 21,
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20.30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18; 20,15.
• Dincolo de nisipuri : LIRA —
15,30; 18; 20,15, FLOREASCA —
15,30: 18; 20.15.
o Aurul negru din Oklahoma : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30; GLORIA — 9; 11,15; 
13.30: 16; 18.15; 20.30.
• Trecătoarele iubiri : COSMOS
— 15,30; 18: 20,15, GIULEȘTI — 
15.30: 18: 20,15.
0 Așa e dragostea —- 14.30. Cîntă 
inima — 16,30: 18,45, Andy Hardy 
Iubește — 20,45 : CINEMATECA
(sala Union).
0 Misterioasa prăbușire : VICTO
RIA — 9: 11.15; 13,30; 16; 18,30;
20,45. COTROCENI — 14; 16; 18; 
20, ARTA — 15,30; 18; 20,15.
0 Nu trișa, dragă : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,30: 18:
20,15. VITAN — 15.30; 18; 20.
o Joe Kidd ; LUMINA — 8.30;
10,30: 12,30; 14,30; 16,30: 18,45; 20,45, 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
0 Chemarea străbunilor : GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20,30, MODERN — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• Oamenii de pe „Flamingo* : 
RAHOVA — 16; 18; 20.
• Omul cu creierul transplantat : 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
O Trenul spre stația „Cerul* : 
PACEA — 15,30.
• întîmplări cu Cosa Nostra : 
PACEA — 17,45: 20.
• Insula misterioasă : DACIA — 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,15: 20,30. MO
ȘILOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Marele vals (ambele serii) : 
UNIREA — 11; 15,30; 19, VOLGA
— io; 13: 16; 19.15.
0 Semurg, pasărea fericirii : 
MUNCA — 10.
• Jandarmul se însoară ; MUNCA
— 16; 18; 20.
• Judo : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18; 20,15.
O Veronica se întoarce ; FEREN
TARI — 15,30: 17,45; 20.
0 Ultimele șase minute : CRIN- 
GASI — 16; 18,15.
0 Misiunea secretă a maiorului 
Cook ; PROGRESUL — 15.30; 18;
20,15.

teatre
0 Filarmonica de stat „George 
Enescu* (la Sala mică a Palatu
lui) : Prime audiții de muzică 
veche și contemporană — 20.
0 Radioteleviziunea română fStu- 
dioul din str. Nuferilor) : Con
cert educativ pentru tineret or
ganizat în, colaborare cu Conser
vatorul „Ciprian Porumbescu*. 
Dirijor : Grigore Iosub — 20.
0 Teatrul Giulești (sala Studio 
74) : Năpasta — 19.

Turneul ansamblului 
folcloric „Dajli“ 

din Albania
Prezența in Capitală și in mai 

multe localități din țară a an
samblului folcloric „Dajti" din 
R. P. Albania a constituit un 
eveniment artistic deosebit. în
ființat în anii democrației 
populare, acesta și-a cîștigat un 
binemeritat renume, situindu-se 
printre cele mai valoroase for
mații de acest gen. Programul 
spectacolului, in cadrul unei 
vădite proporționalități și va
rietăți, a oferit ansamblului 
posibilitatea de a-și releva mă
iestria artistică, calitățile inter
pretative, totodată un stadiu 
superior de înțelegere și reda
re a cintecului și dansului 
popular. Artiștii s-au întrecut 
in a da tălmăcire sobră cinte- 
celor din folclorul nou („Partid, 
tu ești rază de soare", „Cintec 
dedicat eroului Bajram Curi", 

,„Pe dealul roșu luptă trei vi
teji"), o interpretare autentică 
celor din repertoriul tradițional 
(„Cintecul ciobanului", „Am 
trecut riul“) și creațiilor core
grafice al căror conținut redă 
sugestiv aspecte din munca 
pașnică de făurire a vieții noi, 
socialiste („Dans de întrecere", 
„Albania este in mare sărbă
toare"). Alături de acestea am 
apreciat prospețimea interpretă
rii cintecelar din folclorul mu
zical românesc („Mi s-a rupt 
căruța-n drum").

Am remarcat contribuția con
ducătorului artistic, PJETER 
GACI, a coregrafilor BESIM 
ZEKTHI, GEZIM KACELI, PA- 
NA-IOT K AN ACI — artiști e- 
meriți, ADRIATIC METULI, 
a soliștilor vocali ZELIHA ȘI
NA. GEM Al, KRV.1A, AFSA 
ZYBERI, PÂNDI ZGURO, FI- 
TORE MAMAQI, SHYQURI A- 
LUSHI, JASHAR NAZIFI și a 
dansatorilor SHPRESA DOL- 
LAKU, NORBERT KRASNIQI, 
LILIANA AFEZOLLI, VIOLE
TA GJORA, MET MYFTIU, 
ZEKI KASTRATI.

Satisfacția celor prezenți a 
fost pe deplin justificată de 
calitatea remarcabilă a inter
pretării acestei formații.

S. CARAPANCEANU

ECRAN
UN NOU FILM ROMANESC : 

„PĂCALĂ"
Producție a Casei de filme 5, 

după un scenariu de D.R. Po
pescu și Geo Saizescu. Evocare 
cinematografică a cunoscutelor 
peripeții ale celebrului erou 
popular.

Regia : Geo Saizescu ; imagi
nea : George Cornea ; muzica : 
Radu Șerban ; decoruri : Virgil 
Moise ; costume : Ileana Oro- 
veanu ; sunetul : ing. Silviu Că
rnii ; Balade interpretate de 
Tudor Gheorghe.
AL ȘAPTELEA CARTUȘ

Producție a studiourilor so
vietice.

Scenariul : F. Gorenștein, A. 
Mihalkov-Koncialovski ; regia: 
A. Hamraev ; imaginea : V. Do
brin ; muzica : R. Vildanov.

Film de aventuri, inspirat din 
lupta autorităților sovietice pen
tru lichidarea ultimelor bande 
de contrarevoluționari.
ȘASE VITEJI COLINDA LU
MEA

Producție a studiourilor 
DEFA Berlin.

Scenariul: Manfred Freitag — 
în colaborare cu Rainer Simon 
— după o povestire de Frații 
Grimm ; regia : Rainer Simon ; 
imaginea : Roland Grăf ; muzi
ca : Peter Rabenalt.

‘Basm cinematografic, cu mo
tive apropiate de cele lntîlnite 
in „Harap Alb".
PRINȚUL BOB

Un antrenant spectacol de 
operetă surprins pe peliculă — 
producție a studiourilor ma
ghiare.

Scenariul : Istvan B^kefi ; re
gia : Mârton Keleti ; imaginea: 
Igor Sik ; muzica: Jeno Huszka.

Filme ile scurt-metraj 
pe ecranele Capitalei

(11—17 MARTIE)
Unirea : Vizita oficială a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Republica Costa Rica ; Crin- 
gași : Vizita oficială a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in Repu
blica Columbia : Floreasca : 
Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în S.U.A. ; Volga — 
Club uz. Republica : Vizita ofi
cială a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Republica Ecua
dor ; București : Mărul ; Lucea
fărul — Bucegi : Bun ca ziua ; 
Patria — Favorit : Acolo unde 
se naște oțelul ; Capitol : Amin
tiri din filmotecă ; Festival : 
„In fiecare zi" ; Victoria : Cir
cul pe gheață : Central — Gri- 
vița : Țepi I ; Doina : Frumoa
să lume nouă ; înfrățirea : Pă
rinți și copii ; Idolul ; Buzești — 
Aurora : Fungii ; Dacia : Din 
nou Formica : Lira : Constantin 
Colibaba : Drumul Sării ; Bun 
ca ziua ; Ferentari : In pădure ; 
Cotroeeni : Prudența nu are va
cantă ; Pacea : Și totuși s-a in- 
tîmplat ; Melodia — Flacăra : 
A. I. Cuza — ctitor al României 
moderne ; Gloria : Variațiuni cu 
haltere ; Moșilor — Flamura : 
Manuscrise eminesciene : Popu
lar — Cosmos : începuturi ; 
Munca : Țepi III ; Arta : Zbu- 
rați cu TAROM ; Vitan : Eu și 
copiii; Modern: Adresantul „cu
noscut": Rahova : Reacție în 
lanț : Progresul : Orizont știin
țific nr. 1/74 : Doina : Program 
documentare : Copernic. cronica 
vieții ; în continuu : Cascado
rul : Aspirina ; Clinele Saro e 
bolnav.

C.SU
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MAREA ADUNARE POPULARĂ
DE PE STADIONUL DIN CONAKRY

Cuvîntarea tovarășului 
Ahmed Sekou Toure

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I) niei pe care o urmează, linie care conduce la emanciparea totală a societății. în ochii lor, tovarășă Elena Ceaușescu, dumneavoastră sînteți un simbol și, de aceea, în numele Partidului Democrat din Guineea, sîntem mîndri să vă salutăm și să vă primim. Cunoaștem, așa cum am mai arătat-o, pozițiile curajoase ale Partidului Comunist Român pe plan ideologic. Tezele sale sînt în cea mai mare parte aprobate, susținute de Partidul Democrat din Guineea. Poziția partidului dumneavoastră, atitudinea guvernului dumneavoastră, atît în ceea ce privește problemele interne, cît și problemele internaționale, sînt identice cu poziția și cu atitudinea Partidului Democrat din Guineea, a- dică o atitudine de responsabilitate față de problemele vieții. Un popor nu trebuie să abdice de la nici o responsabilitate ; el trebuie -ră-și asume toate responsabilitățile sale în toate domeniile. Pentru a se realiza, poporul trebuie să aibă o netă conștiință a personalității sale și, de asemenea, o justă apreciere a raporturilor de solidaritate militantă care îl leagă de toate popoarele din lume și, îndeosebi, de popoarele progresiste care fac istoria.Știm că Partidul Comunist Român a realizat, pe plan național, condițiile pentru transformarea fericită a vieții României : sechelele feudalității au dispărut, capitalismul a fost zdrobit, iar socialismul a fost construit prin puterea poporului și pentru fericirea poporului. în sinul societății, în cadrul acestei opere de edificare a fericirii colective, pe baza dreptății sociale se desăvîrșește unitatea. Pe plan internațional, România a făcut dovada unei independențe totale în aprecierea tuturor problemelor internaționale și de aceea pozițiile sale, privind fiecare din problemele respective, au fost aprobate de masele populare din Guineea, care, de asemenea, aspiră la independență totală în aprecierea problemelor și în aplicarea soluțiilor lor juste. România, într-adevăr, a înțeles foarte devreme că pentru dezvoltarea e- conomică rapidă a unei țări nu există două soluții, ci una singură — ca țara să fie mai întîi organizată pe baze dinamice, ca ea să se simtă responsabilă, în exclusivitate responsabilă, de progresul său și să nu lase nimănui altcuiva grija de a-i reglementa problemele. România, deci, a atacat din- tr-o dată problemele economice, politice, sociale, problemele culturale și ea a știut să le soluționezi treptat, în așa fel încît, astăzi, ea a devenit, în mod net, o țară so
MKKI HH II ONOAIEA 

I0®B« NCOUE CUUSISOJ 
SI A ELEHfl rarasi

Președintele Republicii Guineea, 
secretar general al Partidului Demo
crat, Ahmed Sekou Toure, împreună 
cu tovarășa Andrâe Toură, au oferit, 
sîmbătă seara, în saloanele Palatului 
Poporului din Conakry, un banchet 
oficial în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au luat parte persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe conducătorul par
tidului și statului nostru în vizita sa 
în Guineea : tovarășii Ion Pătan, 
Stefan Andrei, George Macovescu, 
precum și Vaslle Pungan și Nicolae 
Doicaru. consilieri ai președintelui 
Consiliului de Stat.

Din partea guineeză au fost pre- 
zenți : Lansana Bâavogui. membru 
al Biroului Politic Național al C.C. 
al Partidului Democrat din Guineea, 
prim-ministru, Ismail Toură. minis
trul sectoarelor economice și finan
ciare. N’Famara Keita, ministrul sec
toarelor sociale, Moussa Diakite. mi
nistrul sectoarelor care se ocupă de 
problemele interne și de securitate, 
Mamady Keita. ministrul sectoarelor 
culturii și educației. Alpha Oumar

Continuarea convorbirilor oficiala
(Urmare dîn pag. I)

Schimbul de vederi în probleme 
internaționale a evidențiat identita
tea de poziții, voința celor două țări 
și partide de a conlucra, de a-și a- 
duce o contribuție tot mai mare la 
promovarea noii politici in relațiile 
dintre state, la continuarea și conso
lidarea cursului pozitiv spre destin
dere și securitate, pentru prietenie 
și înțelegere între popoare, împo
triva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului. pentru 
triumful cauzei păcii, libertății, in
dependenței naționale, democrației ș: 
progresului social,

Dialogul la nivel înalt româno- 
guineez a relevat interesul celor două 
părți de a identifica noi domenii de 
colaborare, de a extinde relațiile po
litice. economice, tehnice și cultu 
rale, in invățămînt și în alte dome
nii, conducătorii de partid și de sta1 
ai celor două țări convenind, de co
mun acord, asupra încheierii unm 
însemnate acorduri și înțelegeri me 
nite să extindă și să ridice pe un 
plan superior raporturile româno- 
guineeze.

S-a subliniat, în mod deosebit, im
portanța adincirii și dezvoltării in 
continuare a relațiilor dintre Parti

cialistă tare și puternică. Progresele industriale și agricole realizate se datoresc elanului partidului, care a știut să organizeze masele pe frontul muncii creatoare.Salutăm marile dumneavoastră victorii pe care le considerăm ca o contribuție a dumneavoastră la lichidarea raporturilor injuste ce divizează lumea în grupuri capitaliste exploatatoare și mase laborioase producătoare de bunuri materiale necesare umanității. Sîntem alături de dumneavoastră în această luptă, căci prin ea poporul guineez va realiza, de asemenea, în întregime, plenar, eficace. profundele sale aspirații de a trăi o viață socialistă în serviciul umanității.Solidaritatea internațională provine dintr-o viziune globală privind destinul comun al popoarelor, în special al acelora care aspiră la libertate, democrație, progres. Dar solidaritatea internațională este în funcție de gradul de conștiință al fiecărui popor în rezolvarea problemelor care-1 privesc în particular și care, în același timp, se referă la toate popoarele în ansamblu. Noi afirmăm deci că cooperarea între România și Guineea se încadrează acestui spirit de solidaritate militantă, căci România și Gufneea nu pot avea nici un motiv de fricțiuni. Ele urmăresc ireversibil aceleași obiective de eliberare națională și de eliberare mondială a maselor muncitoare.Dorim ca în această țară frații români, tovarășii români să se simtă ca la ei, în mijlocul poporului lor.Diferența de culoare nu are nici o importanță, geografia nu ar trebui să fie un factor de divizare, familiile superioare sînt acelea constituite pe baza comunității ideologice, a comunității de destin, a tuturor virtuților alese în mod liber de popoare, și noi afirmăm că România și Guineea fac parte din aceeași familie, familia luptătorilor împotriva imperialismului.Dorim deci ca șederea dumneavoastră să fie cea mai fructuoasă posibil. Spunem fructuoasă, căci ea trebuie să ne permită lărgirea bazelor de înțelegere între Partidul Comunist Român și Partidul Democrat din Guineea, ea trebuie să ne permită să adîncim înțelegerea și cooperarea între guvernele noastre, între toate organizațiile noastre democratice. Ea trebuie, de asemenea, să ne permită să intensificăm participarea noastră la lupta internațională pentru fericire, pentru pace-și solidaritate între popoare.Vă dorim bun venit și, spunem aici, sîntem gata pentru revoluție 1Trăiască România I

Barry, ministru al sectoarelor schim
burilor — membri ai Biroylui Poli
tic Național al C.C. al Partidului De
mocrat 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
ciale și președintă a Consiliului Na
țional al Femeilor. Elhadj Abdoulaye 
Toură, ministrul comerțului exterior, 
Lamine Conde, ministrul industriei 
și energiei, Mohamed Lamine Toure, 
ministrul minelor și geologiei. Alpha 
Bacar Barry, ministrul agriculturii, 
brigăzilor de producție și cooperati
velor, alți membri ai C.C. al Partidu
lui Democrat din Guineea și ai gu
vernului guineez, deputați în Adu
narea Națională, personalități cultu
rale și științifice, conducători ai unor 
mari întreorinderi economice. zia
riști. Au luat parte șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Conakry

Au fost intonate Imnurile de stat 
ale celor două țări.

Banchetul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie și cordia
litate.

După banchet a fost prezentat un 
spectacol folcloric.

dul Comunist Român și Partidul De
mocrat din Guineea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Sekou Toure au căzut de a- 
cord asupra încheierii unui Tratat 
de prietenie și cooperare și a sem
nării unui Comunicat comun — do
cumente politice de cea mai mare 
importanță, care exprimă voința ce
lor două țări și popoare de a așeza 
relațiile dintre ele pe baze solide, 
de lungă durată, de a acționa în 
viața internațională în direcția con
struirii unei lumi mai bune, mai 
drepte, în care tonte națiunile să-și 
afirme suveran voința lor, dreptul 
de a fi stăpîne pe propriul destin, 
de a-și dezvolta viața corespunzător 
intereselor lor, de a contribui la re
zolvarea problemelor internaționale 
în folosul tuturor popoarelor.

In timpul intîlnirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au invitat pe președintele 
S"kou' Tourd și soția sa. Andrăe 
Toure, să viziteze Republica Socia- 
listă România. Invitația a fost accep
tată cu deosebită satisfacție.

Convorbirile s-au desfășurat într-< 
ambiantă de caldă prietenie, de în 
țelegere deplină. într-o atmosferă 
de solidaritate militantă, tovără
șească.

(Urmare din pag. I)asigură din ce în ce mai bine toate necesitățile poporului și poate contribui la dezvoltarea relațiilor de solidaritate și economice cu celelalte state. (Aplauze).Și realizările României, ca și ale altor țări socialiste, demonstrează că atunci cînd poporul devine stăpîn pe destinele sale este în stare să făurească adevărate minuni. (Aplauze). Aceste realizări demonstrează că socialismul poate să asigure dezvoltarea rapidă a fiecărei națiuni și este singura societate care poate asigura, cu a- devărat, independența, bunăstarea și fericirea popoarelor. (Aplauze îndelungate, puternice).Cunoaștem că și poporul guineez, sub conducerea Partidului Democrat din Guineea, în frunte cu tovarășul Sekou Toure, a lichidat vechea orînduire, colonialismul, și a trecut Ia făurirea unei noi societăți în Guineea. Ca prieteni și frați, ne bucură succesele pe care dumneavoastră le dobîn- diți în făurirea unei Guinee libere, Independente și puternice. (Aplauze îndelungate).Desigur, făurirea noii societăți are loc în condițiile luptei pentru lichidarea vechii politici imperialiste, colonialiste și neocolonialiste. Pentru a asigura înfăptuirea cu succes a dezvoltării economico- sociale, popoarele care au pășit pe calea unei dezvoltări noi, libere trebuie să întărească solidaritatea între ele în toate domeniile de activitate. Pornind de la aceasta, Partidul Comunist Român, România socialistă dezvoltă larg relațiile cu toate țările care construiesc socialismul, cu toate statele care luptă pentru dezvoltarea lor economico- socială independentă. Tocmai în acest cadru se înscriu și relațiile dintre România și Guineea, ca relații de solidaritate între două popoare care doresc să se dezvolte puternic economic-social, să-și asigure independența și suveranitatea. (Aplauze).Desigur, nu uităm nici un moment realitățile lumii contemporane. Știm că există încă state cu orînduiri sociale diferite, că este necesar, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, să găsim căile pentru dezvoltarea colaborării între toate statele, pentru a asigura o pace trainică în lume.La baza relațiilor internaționale, România pune principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne,’avantajului reciproc, re- nunțării la forță și la amenințarea cu forța. Trebuie să facem totul ca aceste principii să fie recunoscute și aplicate în relațiile dintre toate statele lumii. Trebuie să facem totul pentru a asigura respectarea dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber, de a-și făuri orîn- duirea care o dorește, fără nici un amestec din afară.Nu trebuie să uităm nici un moment că mai sînt încă popoare care sînt supuse robiei țoloniale. De aceea, Partidul Comunist Român, România socialistă consideră că trebuie intensificate eforturile și lupta unită a popoarelor pentru lichidarea definitivă a colonialismului și neocolonialismului. (Aplauze).Sprijinim activ lupta popoarelor africane împotriva dominației coloniale în Guineea-Bissau, Angola, Mozambic. Considerăm, totodată, că trebuie intensificată lupta pen
SPECTACOL DE GALĂ ÎN CINSTEA 

OASPEȚILOR ROMÂNI
Sîmbătă seara, în cinstea pre

ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, pre
ședintele Ahmed Sekou Toure și 
tovarășa Andree Toure au oferit, in 
marea sală de festivități a Palatului 
Poporului, un spectacol de gală.

Au luat parte persoanele partici
pante la banchetul oficial desfășurat 
în aceeași seară,’ precum și un nu
meros public.

Spectacolul a debutat printr-un 
film omagial dedicat lui Kwame 
N’Krumah, fost președinte al Repu
blicii Ghana și apoi .copreședinte 
al Republicii Guineea, personalitate 
eminentă a mișcării revoluționare 
de pe continentul african.

In continuare a fost prezentat un 
bogat program artistic, cuprinzînd 
nestemate ale folclorului guineez, 
.grăitoare mărturii ale geniului crea
tor, ale marilor valori spirituale ale 
unui popor deosebit de înzestrat, în 
viața căruia cînteeul și dansul joacă 
un rol de mare importanță, expri- 
mînd bucuria sa de a trăi, năzuin
țele sale de progres și fericire.

în interpretarea Ansamblului na
tional Djoliba, laureat cu Medalia 
de aur la primul Festival cultura! 
panafrican de la Alger. .,Izvorul" a 
exemplificat. în mod fericit, aceste 
calități, infățișlnd. sub forma unei 
alegorii muzical-coregrafice, luata 
poporului guineez împotriva asupri
rii, ignoranței și superstițiilor, pen
tru libertate și un trai demn. Rit
murile de un extraordinar dinamism, 
precizja și vigoarea miș-ărilor dan
satorilor, grația balerinelor, varieta

tru lichidarea regimurilor rasiste din Rhodesia și Africa de Sud. (Aplauze).Dăm o mare importanță întăririi unității țărilor africane. Știm că în această luptă pe care o duc popoarele africane, Guineea și tovarășul Sekou Toure desfășoară o activitate intensă. (Aplauze).Doresc să urez popoarelor africane succes deplin în lichidarea colonialismului și neocolonialismului, în dezvoltarea lor econo- mico-socială independentă, (A- plauze).în lumea de astăzi, problemele care trebuie soluționate impun o întărire a solidarității tuturor popoarelor și forțelor antiimperialis- te. în Europa, noi ne preocupăm pentru a înfăptui securitatea pe continent care să asigure tuturor popoarelor europene independența, suveranitatea, o conlucrare liberă între ele. Noi concepem securitatea europeană ca un sistem care să contribuie la dezvoltarea ynei colaborări noi între toate statele lumii. De aceea, securitatea în Europa va însemna și dezvoltarea relațiilor pe baze noi cu toate statele lumii, Inclusiv cu țările africane. (Aplauze).în lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste au fost obținute succese importante. S-a pus capăt războiului din Vietnam ; popoarele din Indochina acționează, cu tot mai multă fermitate, pentru a-și organiza viața independent, așa cum o doresc ele. Mai sînt unele focare, cum este Orientul Mijlociu, care constituie un pericol grav pentru pace în această zonă, pentru pacea întregii lumi. De aceea, popoarele trebuie să acționeze pentru o pace dreaptă și trainică în această zonă, care presupune retragerea trupelor is- raeliene din teritoriile arabe ocupate, soluționarea problemei poporului palestinean, în conformitate cu năzuințele sale naționale. Trebuie să unim eforturile pentru o pace dreaptă și trainică, care să asigure tuturor popoarelor din această zonă independență, suveranitate, să Ie dea posibilitatea de a-și concentra eforturile pentru dezvoltarea economico-socială.Dragi tovarăși,Mai mult ca oricînd este necesar ca forțele de pretutindeni care se pronunță pentru progres social, împotriva colonialismului și neocolonialismului să-și unească eforturile. O lume mai dreaptă și mai bună nu poate fi decît rezultatul luptei unite a tuturor popoarelor. Dorim ca relațiile dintre România și Guineea să contribuie la o largă dezvoltare a colaborării economice în toate domeniile de activitate. Dezvoltăm relațiile între Partidul Comunist Român și Partidul Democrat din Guineea, între poporul român și poporul guineez. Cu aceste sentimente am venit în țara dumneavoastră și ne exprimăm speranța că vom pune bazele unei trainice și rodnice conlucrări frățești.Trăiască colaborarea și solidaritatea dintre poporul român și poporul guineez ! (Aplauze).Trăiască și să se dezvolte solidaritatea în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. (Aplauze).Urez poporului frarte guineez multă fericire, prosperitate, victorie în lupta sa pentru independență și o viață liberă și îmbelșugată. (Aplauze).

tea cromatică a costumelor au dat o 
strălucire deosebită acestei piese.

Aceleași caracteristici a prezentat 
și alegoria coregrafică „Sounda 
Keita", interpretată de un alt cunos
cut ansamblu — „Baletul african al 
Republicii Guineea". Povestea vieții 
lui Soundata Keita. tinărul prinț 
paralizat ^care reușește,' printr-o 
voință de neinfrînt. să-și învingă 
boala și apoi să organizeze lupta de 
rezistență împotriva asupritorilor 
pînă la victoria finală, creind ma
rele regat Mali — care cuprindea 
și Guineea de astăzi — subliniază 
dirzenia poporului guineez, care, 
după cîștigarea independenței, iși 
construiește, astăzi, o viață nouă sub 
conducerea Partidului Democrat. în 
frunte cu tovarășul Sekou Toură, 
depășind, rînd pe rind, greutățile.

Acestei vieți, partidului’ și condu
cătorului său. poporul ii închină 
astăzi rintece de slgvă. care au fost, 
de asemenea, prezentate în cadrul 
programului ce s-a încheiat cu o de
monstrație de o adevărată virtuozi
tate muzicală, o piesă executată la 
străvechiul instrument cu coarde 
..Core" — originală îmbinare între 
vioară și tit°ră. oglindind rafina
mentul artistic Ia care ajunsese po
porul regatului malian.

înaltii oaspeți români au răsplătit 
cu anlsuze a-est spectacol, elogiind 
ținuta sa artistică, măiestria inter- 
nreților. calitatea cintecelor și dan
surilor prezentate, exnresii ale unei 
civilizații și culturi profund origi
nale.

La marea adunară populară da pe stadionul din Conakry

în salonul de onoare al aeroportului din Conakry

„Entuziasmul popular — expresia admirației noastre” •
„Primire entuziastă și căldu

roasă" — acest titlu, scris cu ma
juscule pe prima pagină a ziarului 
„HOROYA", care consacră cea 
mai mare parte a numărului său de 
duminică relatărilor asupra vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
subliniază în mod .sugestiv modul 
în care au fost întâmpinați, de că
tre poporul guineez, solii Româ
niei socialiste, „iluștrii reprezen
tanți ai unei țări profund umane, 
care a rezistat eroic nazismului 
hitlerist, care a desfășurat o înde
lungată luptă de eliberare și care 
este animată de un profund senti
ment al independenței, o țară a 
dezvoltării armonioase și echilibra
te, apărătoare vigilentă a păcii și 
libertății, promotoare a colaborării 
reale și a solidarității militante".

Subliniind că primirea făcută 
președintelui Nicolae ■ Ceaușescu 
„a. fost demnă de angajarea sa 
profundă in lupta in favoarea li
bertății", ziarul arată : „Sub un 
soare dogarilor, populația orașului 
Conakry, in numele intregii Gui
nee — prima țară africană care a 
spus nu colonialismului, imperia
lism-h'i și neocolonialismului — 
a ținut să ilustreze, prin entuzias
mul pmmlar. prin spontaneitatea și 
căldura prir i.'i. tradițiile noastre 
de ospitalitate. dor, in același timp, 
și, mai ales, admirația .poporului 
nostru si mar-c incred-re pe care 
o are fiecare guineez in Republica 
Socialistă România, lucru subliniat, 

de altfel, in cuvîntarea sa de to
varășul Ahmed Sekou Toure".

Discursul elocvent și plin de 
semnificație al președintelui 
Nicolae Ceaușescu, ca și măreața 
defilare de pe stadionul „23 Sep
tembrie" au confirmat, sub o altă 
formă, ceea ce a spus președintele 
Sekou Tourâ, și anume că „Româ
nia și Guineea fac parte din ace
eași familie, familia luptătorilor 
împotriva imperialismului".

AMPLE COMENTARII
ÎN PRESA CU9NEEZĂ

Sub titlul „Să dezvoltăm soli
daritatea de luptă intre partidele 
și popoarele noastre", ziarul „Ho- 
roya" publică, in întregime, cuvîn
tarea rostită de tovarășpl Nicolae 
Ceaușescu, precum și cuvîntarea 
președintelui Sekou Toure.

Continuând ampla prezentare a 
diferitelor aspecte ale României 
contemporane, ziarul se ocupă pe 
larg, în articolul „De la Dacia la 
România socialistă", de activitatea 
■'o1it‘-o-c--'inl-“ desfășurată in ța
ra noastră, subliniind, printre alte
rn : „C lift -it d - mr.t riallsmul dia
lectic și istoric, disp’tr.ind de o ma
re capacitate de prospectare teo

retică, Partidul Comunist Român 
pătrunde in esența fenomenelor, 
sesizează și descifrează tendințele 
care se profilează, găsește soluții 
adecvate problemelor care se ridi
că, desfășurind, astfel, in toate do
meniile, o politică științifică și 
re-listă".

In încheierea articolului, „Horoya" 
arată : „România a atins un incit 
nivel de civilizație, care face să 
progreseze tot mai mult, zi de zi, 
dezvoltarea sa economică și sporeș
te neîntrerupt prestigiul său inter
național".

Ca și cu o zi înainte, din oră în 
oră, postul de radio Conakry a 
transmis buletine de informații și 
relatări privitoare la vizită, precum 
și programe de muzică populară 
românească.

Elocventă pentru starea de spi
rit a populației guineeze, pentru 
modul in care toți locuitorii capi
talei au ținut să fie prezenți și in 
ziua de duminică la marea sărbă
toare a prieteniei pe care o repre
zintă această vizită este și remar
ca unui coleg, ziarist la „Horoya" : 
„Ziua de simbătă, zi obișnuită de 
lucru, a fost pentru poporul nostru 
o zi festivă, o zi de sărbătoare ; 
ziua de duminică, deși zi de săr
bătoare, a fost pentru populația ca
pitalei o zi de lucru". O expresie 
care redă un adevăr simplu : atunci 
cînd primești oaspeți dragi, zilele 
isi nierd caracter’l obișnuit, deve
nind zile ale prieteniei.
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ORIENTUL APROPIAT CAIRO

® Sosirea la Cairo a delegației Internaționalei Socialiste 
© Programul de politică externă al guvernului israelian

CAIRO 10 (Agerpres). — La Cairo 
a sosit o delegație a Internaționalei 
Socialiste, condusă de Bruno Kreisky, 
cancelarul Austriei, în cadrul unui 
turneu proiectat prin mai multe țări 
din regiunea Orientului Apropiat.

După cum relatează agenția M.E.N., 
membrii delegației vor avea la Cairo 
o serie de întrevederi cu Mohamed 
Hafez Ghanem, prim-secretar al 
Comitetului Central al Uniunii So
cialiste Arabe. Cea mai mare parte 
a convorbirilor — arată agenția — 
vor fi consacrate examinării unor 
probleme referitoare la evoluția si
tuației din Orientul Apropiat. în 
acest context, membrii delegației In
ternaționalei Socialiste urmează să 
se întîlnească și cu reprezentanți ai 
Organizației de Eliberare a Palesti
nei.

TEL AVIV 10 (Agerpres). — Pri
mul ministru israelian, Golda Meir, 
a prezentat, duminică, în fața par
lamentului, noul său guvern — al
cătuit în urma alegerilor din decem
brie anul trecut — pentru a primi 
votul de învestitură, relatează agen
țiile A.F.P. și A.P.

Prezentînd programul de politică 
externă al guvernului, Golda Meir a 
arătat că se are în vedere instaura
rea unei păci durabile în regiune, 
stabilită pe baza unor tratate nego
ciate în mod direct și care să defi
nească frontiere sigure și recunos
cute.

Referindu-se la acordul de dezan
gajare șl separare a trupelor înche
iat cu Egiptul, Golda Meir a men
ționat că el reprezintă un succes le
gat direct de conferința de la Ge
neva, la care Israelul va continua 
să participe, pentru a examina toate 
posibilitățile existente în vederea 
instaurării păcii în Orientul Apro
piat.

★
NDJEMENA 10 (Agerpres). — Li

bia și Ciadul și-au reafirmat spriji
nul deplin față de lupta dusă de 
mișcările africane de eliberare, pînă 
cînd întregul continent al Africii își 
va dobîndi independența — arată 
comunicatul comun dat publicității Ia 
Ndjemena, la sfîrșitul vizitei între
prinse în Ciad de președintele Con
siliului Comandamentului Revoluției 
din Libia, Moamer Geddafi. Cei doi 
președinți — menționează comunica
tul — își reafirmă, de asemenea, 
sprijinul față de lupta poporului pa- 
lestinean, pronunțîndu-se pentru 
respectarea drepturilor lui legitime 
și «pentru eliberarea tuturor terito
riilor arabe ocupate.

în cadrul convorbirilor a fost re
levată existenta unei identități de 
opinii a celor doi șefi de stat în le
gătură cu rolul pe care statele nea
liniate sînt chemate să-1 îndepli
nească în ceea ce privește lupta pen
tru dezvoltarea economică și pentru 
instaurarea păcii în lume.

R. A. EGIPT

Proiecte de reconstrucție a zonei Canalului Suez
CAIRO 10 (Agerpres). — Un vast 

program, menit să transforme regiu
nea Canalului Suez într-un cen
tru înfloritor al turismului și indus
triei, a fost preconizat de guvernul 
egiptean care a și alocat, în acest 
scop, pe următorii cinci ani. suma 
de 3 600 milioane lire sterline — a 
menționat. în cadrul unei conferin
țe de presă, Ahmed Osman, minis
trul egiptean pentru problemele re
construcției.

între altele — a arătat el — pro
iectul respectiv prevede, în viitorii 
doi- ani, construirea a cinci tuneluri

pe sub Canalul Suez, care vor 
facilita legătura între cele două re
giuni situate de o parte și de alta a 
căii de apă. Porturile Adabiya și 
Port Said urmează să fie extinse, 
primul — pentru a primi trei milioa
ne tone mărfuri pe an, cu 2.5 mi
lioane tone mai mult decît în pre
zent, cel de-al doilea — pentru a fi 
adaptat vaselor conteinerizate.

O vastă, rețea de șosele, căi ferate 
și aeroporturi urmează să fie con
struită de-a lungul Mediteranei, unde 
se preconizează construirea a nu
meroase localități turistice.

Sprijin deplin luptei de eliberare 
de pe continentul african

KHARTUM 10 (Agerpres). — în 
cadrul convorbirilor avute de pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaunda, 
cu președintele Sudanului. Gaffar 
Numeiri, cei doi șefi de stat și-au 
afirmat speranța în întărirea și con
solidarea Organizației Unității Afri
cane, în intensificarea cooperării 
dintre popoarele și statele din cen
trul și estul Africii — arată comuni
catul comun dat publicității, la Khar
tum, după vizita oficială întreprinsă 
de președintele zambian.

Referindu-se la situația din sudul 
continentului, comunicatul condam
nă politica de apartheid promovată 
de regimurile ilegale din Republica 
Sud-Africană și Rhodesia și face cu
noscut sprijinul deplin al celor două 
țări față de lupta de eliberare a na- 
trioților din Namibia, Angola, Mo- 
zambic, Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde.

Abordînd problema situației din

Orientul Apropiat, cei doi șefi de 
stat condamnă ocuparea, în conti
nuare, de către Israel a teritoriilor 
arabe și-și reafirmă sprijinul față 
de lupta poporului palestinean pen
tru autodeterminare și restabilirea 
drepturilor sale legitime.

Cei doi președinți au lansat un 
apel pentru reechilibrarea comerțu
lui internațional, prin înlăturarea 
inegalităților existente. în același 
timp, ei s-au declarat de acord să-și 
unească eforturile în cadrul viitoa
rei conferințe a Adunării Generale a 
O.N.U., pentru intensificarea luptei 
statelor în curs de dezvoltare de a-și 
păstra sau redobîndi controlul de
plin asupra propriilor lor resurse 
naturale.

în altă ordine de idei, comunicatul 
reafirmă dorința celor două țări ca 
zona Oceanului Indian să fie men
ținută Ca o regiune pașnică, denu- 
clearizată.

GUVfRNUl LABURIST VA CERE RENEGOCIEREA ACORDULUI 
DE ADERARE A ANGLIEI IA PIAȚA COMUNA 

anunță noul ministru de externe

LONDRA 10 (Agerpres). — Noul 
ministru de externe britanic. James 
Callaghan, a anunțat că guvernul la
burist, prezidat de Harold Wilson, 
își va respecta angajamentul asu
mat în cursul campaniei electorale 
de a cere renegocierea acordului de 
aderare a Marii Britanii la Piața 
comună.

în cursul primei sale cuvîntări în 
calitate de șef al diplomației brita
nice. rostită, sîmbătă, în fața mem
brilor secției Partidului Laburist 
dintr-un cartier al Londrei, Callaghan

a precizat că, săptămîna- viitoare, va 
defini în detaliu, in Camera Comu
nelor, politica Marii Britanii față 
de Comunitatea Economică Europea
nă. „Vom cere o renegociere funda
mentală a condițiilor de aderare la 
Piața comună — a spus el — după 
care vom supune concluziile acestor 
tratative verdictului poporului, astfel 
încît acesta să se pronunțe în mod 
direct asupra apartenenței noastre la 
C.E.E." — a precizat ministrul de 
externe britanic.

PIAȚA COMUNĂ /

întrevederi romăno-egiptene
CAIRO 10 (Corespondență de 

la Nicolae N. Lupu). — To
varășul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
care se află în prezent la Cairo, a 
avut, duminică, o întrevedere cu dr. 
Abdel Aziz Hegazi, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul fi
nanțelor, economiei și comerțului ex
terior al Republicii Arabe Egipt. în 
cadrul întîlnirii, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească. a fost subliniată importanța 
deosebită pe care au avut-o pentru 
extinderea și diversificarea relațiilor 
de prietenie și colaborare între cele 
două țări și popoare vizita pe care 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a între
prins-o în Republica Arabă Egipt, 
convorbirile dintre șeful statului 
român și președintele Anwar Sadat.

A fost reafirmată hotărîrea celor 
două părți de a acționa în vederea 
transpunerii în viață a celor conve
nite în timpul vizitei la nivel înalt, 

în cursul întrevederii au fost abor
date diverse aspecte ale relațiilor 
economice româno-egiptene, a fost 
evidențiată existența unor largi po
sibilități pentru extinderea continuă 
a cooperării economice și tehnice în
tre cele două țări. Cele două părți 
au exprimat dorința și hotărîrea lor 
de a întreprinde măsurile necesare 
în vederea realizării de noi acțiuni 
în acest sens.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu a 
a avut, de asemenea, întrevederi cu 
dr. Abdel Moneim El Kaissouni, pre
ședinte al Băncii Internaționale a 
Republicii Arabe Egipt, și cu dr. 
Ahmed Fouad, președintele Băncii 
Misr.

agențiile de presă
La Budapesta 8 8VUt loc ?e' 

dința grupului de lucru româno-un- 
gar pentru agricultură și industria 
alimentară. Cu acest prilej a fost 
semnat protocolul privind colaborarea 
economică și tehnico-științifică pe 
anul 1974 între cele două ministere 
de resort.

0 ședință a Biroului Exe
cutiv al Prezidiului U.C.I.8 
avut loc, sub președinția lui Iosip 
Broz Tito, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, la Karad- 
jordjevo. Au fost dezbătute probleme 
privind transpunerea în viață a pre
vederilor Constituției R. S. F. Iugo
slavia, pregătirile politice pentru ale
geri și pentru Congresul al X-lea al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
precum și unele probleme actuale 
din sfera politicii externe.

Guvernul peruan 8 aprobat 
un proiect privind construirea unei 
mari hidrocentrale în regiunea Majes 
și a unui complex de irigații prin 
care o suprafață de circa 60 000 hec
tare va fi redată agriculturii. Se pre
vede ca într-o perioadă de 15 ani

în această regiune, în care urmează 
să se așeze circa 60 000 persoane, să 
se producă 10 200 tone vegetale și 
fructe și 176 500 tone carne.

La Bagdad 8 8VUt 10c 0 se* 
siune extraordinară a celei de-a 
VIII-a conferințe regionale a Parti
dului Arab Socialist Baas, consacrată 
examinării problemelor referitoare la 
evoluția negocierilor inițiate între 
Frontul Național Progresist Irakian 
și Partidul Democratic al Kurdista- 
nului, în legătură cu formula auto
nomiei Kurdistanului.

Secretarul de stat al 
S.U.S., Henry Kissinger, a lansat 
o invitație unui număr de 24 de mi
niștri de externe din America Latină 
pentru ținerea unei reuniuni la Wa
shington, la 17 și 18 aprilie — a anun
țat Departamentul de Stat. Această 
reuniune va preceda conferința anua
lă a miniștrilor de externe ai țărilor 
membre ale Organizației Statelor 
Americane, care urmează să se des
fășoare între 19 aprilie și 2 mai, la 
Atlanta — Georgia (S.U.A.).

REDUCEREA RITMULUI DE CREȘTERE ECONOMICĂ
In țările membre ale o.e.c.d.

LONDRA 10 (Agerpres). — Ritmul 
de creștere economică al țărilor 
membre ale Organizației pentru Coo
perare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.) se va reduce în acest an 
în medie cu patru la sută, afirmă un 
studiu elaborat de Institutul britanic 
al cercetării economice și sociale.

Produsul național brut al Franței, 
se apreciază în datele institutului, 
care a crescut, în 1973, cu 6,5 la sută, 
nu va crește, în acest an, cu mai 
mult de 4 la sută, cel al R.F.G. cu 
1,5 la sută. în Statele Unite, ritmul 
de creștere economică se va reduce 
pînă la 1—1,5 la sută, iar Japonia va 
înregistra cea mai importantă scădere 
a ritmului său de dezvoltare — apro
ximativ 7 la sută.

PARIS 10 (Agerpres). — După 
cum informează Organizația pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.), prețurile de consum au 
cunoscut, în luna ianuarie, o nouă 
accelerare în principalele țări occi
dentale. Cel mai ridicat procent — 
4,3 la sută — a fost înregistrat în 
Japonia, în timp ce statele vest-eu- 
ropene au fost confruntate cu o spo
rire medie de 1,3 la sută.

în perioada de șase luni încheiată 
la 31 ianuarie, sporirea medie a pre
turilor de consum în principalele 
țări industrializate a atins ritmul a- 
nual de 13 la sută.

R. F. Germania. Metalurgiști greviști in fața șantierelor navale „Weser" 
din Bremen

Norii contradicțiilor continuă să se acumuleze
„Rar s-a găsit Euro

pa «celor nouă» într-o 
situație atît de com
plexă ca cea actuală". 
Aceasta este aprecierea 
unanimă a observatori
lor din Bruxelles, a- 
preciere întemeiată atit 
pe analiza coniuncturii 
politice din țările mem
bre, cît și pe modul 
cum funcționează (sau 
mai bine spus nu prea 
funcționează) mecanis
mele Pieței comune.

într-adevăr. incerti
tudinile politice din 
Italia. Belgia. Marea 
Britanie, ca și din alte 
țări membre ale C.E.E. 
agravează, după pă
rerea agenției France 
Presse, „criza multi
formă" a Pieței comu
ne. Judecind chiar și 
numai după faptul că 
la Whitehall s-au re

instalat laburiștii, care 
și-au axat întreaga 
campanie electorală pe 
ideea unei renegocieri a 
condițiilor de aderare a 
Marii Britanii la Piața 
comună, este greu de 
întrevăzut o ieșire, în
tr-un viitor apropiat, a 
comunității economice 
vest-europene din ac
tualul imobilism. De 
altfel, noul cabinet bri
tanic a cerut ioi amî- 
narea sesiunii Consiliu
lui ministerial al C.E.E.. 
programată pentru 11 și 
12 martie, la care urma 
să se stabilească pre
turile produselor agri
cole în viitoarea cam
panie (1974-1975). Este 
pentru a doua oară 
cînd se trenează luarea 
unei decizii finale in 
această importantă pro
blemă aflată la scaden

tă. Dar, așa cum re
marcă observatorii vest- 
europeni. Londra se 
pregătește să ceară „o 
dezbatere de fond" asu
pra politicii agricole 
comune și se așteaptă 
ca ministrul britanic de 
resort. Fred Peart, să 
se „bată" mai insistent 
decit predecesorul său 
pentru reducerea creș
terii prețurilor propu
să de Comisia executi
vă a C.E.E. (în medie 
cu 7 la sută). Or. se 
știe că dte țări mem
bre, in special princi
palele producătoare a- 
gricole. doresc o creș
tere mult mai mare 
decît cea preconizată 
Dacă s-ar satisface do
rința Angliei, este clar 
că actualele mîș-ări 
revendicative din Fran
ța. Italia sau Belgia —

unție țăranii, ale căror 
venituri sint diminuate 
continuu de inflație, 
cer sporirea substanția
lă a preturilor — vor 
cunoaște o și mai măre 
amploare. în caz con
trar, laburiștii. care 
susțin că inflația inter
nă se datorește in 
bună parte preturilor 
ridicate la produsele 
agricole — pe care 
Anglia este nevoită să 
le importe din Piața 
comună" — vor ciștiga 
teren prețios in rindu- 
rile corpului electoral. 
„O victorie detașată a 
Partidului laburist în 
noile alegeri anticipate, 
care probabil vor avea 
loc în toamnă — scrie 
ziarul „GUARDIAN" 
— ar complica și mai 
mult lucrurile in Pia
ța comună. deoarece

atunci guvernul brita
nic ar avea mină libe
ră să ceară renegocie
rea condițiilor de ade
rare a Angliei la 
C.E.E.".

Disensiunile generate 
de problemele agricole 
nu sînt însă singurele 
motive de îngrijorare 
pentru „cei nouă". E- 
xistă o serie de alte 
dosare care. în ciuda 
faptului că se află de 
mai multă vreme la 
scadentă. continuă să 
rămînă deschise : crea
rea unui fond menit să 
sprijine regiunile ră
mase în urmă oe plan 
economic din țările 
membre ale C.E.E. — 
problemă ce constituie 
terenul unor serioase 
divergențe și contradic
ții, îndeosebi între Ma

rea Britanie și R.F.G.
— trecerea lâ a doua 
etapă a uniunii econo
mice și monetare etc. 
La toate acestea se a- 
daugă intensificarea 
contradicțiilor dintre 
Piața comună și S.U.A.,
— exacerbată pe tere
nul penuriei de com
bustibili. ambiguitățile 
manifestate în ce pri
vește căile și metodele 
de acțiune în această 
problemă. Sint motive 
în plus de îngrijorare 
pentru „cei nouă", ceea 
ce determină ziarul „LE 
FIGARO" să aprecieze 
că „Piața comună se a- 
fundă intr-o criză care 
ar putea fi de lungă 
durată".

Gh. CERCELESCU

ITALIA

Consultări pentru reluarea coaliției 
guvernamentale de centru-stingă

ROMA 10 (Corespondentă de la 
R. Bogdan). — Premierul desemnat 
Mariano Rumor continuă consultă
rile cu partidele politice interesate 
pentru reconstituirea coaliției guver
namentale de centru-stînga. După 
reuniunea Direcțiunii Partidului De- 
mocrat-Creștin, care a stabilit liniile 
esențiale în jurul cărora urmează a 
fi stabilit un acord de principiu le
gat de restabilirea colaborării fostei 
coaliții, Mariano Rumor s-a întîlnit, 
separat, cu delegațiile partidelor so
cialist, republican, socialist-demo
cratic și democrat-creștin. în cursul 
zilei de sîmbătă a avut loc o primă 
întîlnire comună între premierul de
semnat și delegațiile celor patru 
partide. Această întîlnire, care va 
continua luni după-amiază, ar putea 
să ducă, după părerea observatorilor, 
la soluționarea actualei crize. Acest 
lucru se poate constata și din decla

rațiile făcute de principalii repre
zentanți ai partidelor interesate, de
clarații cărora le este comună do
rința de depășire, cît mai curînd cu 
putință, a actualei situații. în ce pri
vește formula noii coaliții, devine tot 
mai clar că ea va fi un guvern tri
partit (democrat-creștin, socialist și 
socialist-democratic), cu sprijinul din 
afară al republicanilor.

într-o • cuvîntare pronunțată la 
Roma, la o mare manifestație popu
lară consacrată sărbătoririi Zilei in
ternaționale a femeii, secretarul ge
neral al P.C.I., Enrico Berlinguer, a 
reafirmat poziția comuniștilor față 
de actuala criză, arătînd că, în cazul 
în care noul cabinet nu va face pași 
înainte față de ultima fază de activi
tate a guvernului demisionat, opozi
ția comuniștilor va fi netă și intran
sigentă.

.

h o b ■ ■ ■

transmit:
Programul de combatere

a poluării apelor Golfului
Noapole va necesita investiții în
valoare totală de 4,125 miliarde de 
lire italiene. Acest „proiect special", 
ce va fi finanțat de una dintre băn
cile napolitane, prevede construirea a 
două mari instalații de epurare a a-
pelor și repunerea în funcțiune a al
teia, deja existentă, dar care își în
cetase activitatea de mult timp. A-

genția ANSA reamintește că gradul 
avansat de poluare a apelor golfului 
a fost una din cauzele care au provo
cat epidemia de holeră declanșată, 
anul trecut, la Neapole.

Un satelit britanic expe
rimental 8 fost lansat’ sîmbătă, de 
la baza aeriană Vandenberg, din Ca
lifornia, cu ajutorul unei rachete de 
tip „Scout". Este vorba de o platfor
mă avind greutatea de 93 de kilo
grame, care urmează să graviteze in 
jurul Pămîntului pe o orbită polară, 
la o altitudine constantă de 750 de 
kilometri. Aparatele instalate au drept 
scop să experimenteze un sistem de 
control al altitudinii de înaltă preci
zie cu ajutorul unor jeturi de gaze.

DELACORESPONDENȚIINOȘTRI:

TOKIO

„Campania cfe primăvară" 

a sindicatelor japoneze

• „MILITARUL UITAT" 
S-A PREDAT. Locotenentul 
Hiroo Onoda, care a stat ascuns 
in jungla filipineză timp de 30 de 
ani, s-a predat duminică, chiar 
în ziua cînd împlinea 52 de ani. 
Onada a primit în 1944 ordinul 
de a se duce în insula Lubang, 
(aflată la 130 km depărtare de 
Manila, capitala Filipinelor) și 
de a rezista acolo, „chiar dacă 
armata japoneză ar fi distrusă". 
Prezența sa pe insulă a fost ob
servată pentru prima oară in 
octombrie 1972. El era însoțit de 
un soldat, și amîndoi au înfrun
tat o patrulă militară filipineză. 
Soldatul a fost ucis, iar locote
nentul, deși rănit, a reușit să se 
ascundă. Apelurile lansate prin 
radio sau afișe au rămas fără 
rezultat, el refuzind să creadă 
că cel de-al doilea război mon
dial a luat sfîrșit.

Abia la 20 februarie, un tînăr 
japonez a reușit să ia legătură 
cu Onada, care a acceptat să se 
predea, dar numai la ordinul., 
superiorului său direct. Desco
perit în cele din urmă, „supe
riorul locotenentului" din acea 
vreme, Yoshimi Tanigushi, i-a 
înminat duminică ordinul de 
predare.

• CER SENIN I... Mi' 
nîsterul Tehnologiei din Bonn a 
primit un cadou prețios din 
partea profesorului Lehner, de 
la Universitatea tehnică din 
Stuttgart : modelul miniatural 
al unui automobil electric con
ceput de el, însoțit de „calde 
salutări, avind în vedere criza 
energetică". Pe capota mașinii 
sint montate opt celule solare, 
care transformă razele soarelui 
in energie electrică. O soluțiă 
promițătoare pentru viitorul au- 1 
lomobilului, o rază de... speran
ță pentru cei de la volan — cu
o condiție : să fie cerul senin.

In fotografie : modelul minia
tural al automobilului electric, 
pus in funcțiune de o lampă de 
mină.

Tradiționala campa
nie a sindioatelor ja
poneze, țunoscută sub 
numele de „Shunto", 
are în această primă
vară o amploare ne
cunoscută în ultimii 
ani. Principalele patru 
centrale sindicale au 
hotărît să acționeze în 
comun pentru spriji
nirea revendicărilor 
oamenilor muncii. Este 
primul acord de acest 
gen in istoria mișcării 
sindicale nipone.

Deschisă la 26 ia
nuarie, cu o lună mai 
devreme decît în ul
timii ani, campania 
s-a intensificat, deve
nind o adevărată „o- 
fensivă națională îm
potriva inflației", me
nită să mobilizeze pă
turi cît mai largi ale 
ponulației pentru com
baterea creșterii pre
turilor și apărarea ni
velului de trai al oa
menilor muncii.

Campania a culmi
nat cu grevele și ma
nifestațiile de la 1 
martie, la care au

participat aproape un 
milion de oameni ai 
muncii din serviciile 
publice, respectiv de 
la căile ferate guver
namentale, liniile de 
metrouri și autobuze, 
poștă și telecomuni
cații și din alte sec
toare de activitate. Ac
țiunile greviste au 
fost organizate în 
sprijinul satisfacerii 
revendicărilor prezen
tate guvernului pri
vind adoptarea unor 
măsuri eficiente pen
tru combaterea spira
lei preturilor, lichida
rea acțiunilor specu
lative ale marilor fir
me. stabilirea unui 
sistem de salarizare 
care să permită un e- 
chilibru mai echitabil 
între puterea de cum
părare și inflație. în 
special în cazul cate
goriilor sociale cu ve
nituri reduse, îmbu
nătățirea sistemului de 
pensii și asigurări so
ciale. Pentru a se im
pulsiona satisfacerea 
acestor revendicări, la

26 martie este preco
nizată o grevă de am
ploare. la care urmea
ză să participe, pe 
lîngă angajații din 
serviciile publice, nu
meroși salariați ai 
companiilor particu
lare. inclusiv fero
viarii. lucrătorii poș
tali și din domeniul 
telecomunicațiilor, ca
dre didactice, munci
tori din diferite ra
muri industriale. Punc
tul culminant al cam
paniei de primăvară 
va fi atins în jurul 
datei de 10 aorilie, 
cînd se va desfășura 
o grevă generală.

Așa cum aprecia 
președintele centralei 
sindicale Sohyo. Ma
koto Ichikawa, cam
pania din această pri
măvară a sindicatelor 
nipone se dovedește a 
fi. prin amploarea șl 
imnlicatiile sale, o e- 
tană importantă în 
dezvoltarea mișcării 
sindicale japoneze.

Paul DIACONU

• RĂSCOALA ANTI-
ORDINATOR. Rev01ta con-

WASHINGTON

0 misiune spațială spre Marte ?
Astronomii ameri

cani studiază in pre
zent posibilitatea lan
sării, in următorii 10 
ani, a unui robot 
spre planeta Marte
— au 'anunțat surse 
ale N.A.S.A. Misiunea 
robotului ar fi coborî- 
rea pe suprafața pla
netei si aducerea unui 
eșantion de sol. O a- 
semenea misiune ridi
că insă numeroase 
probleme, generează 
de pe acum vii dispu
te. Unii oameni de ști
ință americani insistă 
ca eșantionul să nu fie 
adus pe Pămint îna
inte de a fi examinat 
de cercetători in spa
țiul extraatmosferic, 
pentru a se constata 
dacă nu cumva conți
ne organisme care ar 
putea provoca pericole 
mortale pentru viața 
de pe planeta noas
tră. „Unii biologi sint 
îngrijorați de eventua
litatea contaminării 
Pămîntului cu viruși 
proveniți de pe Marte.
— declară șeful agen
ției spațiale america
ne, James Fletcher. 
Va trebui deci să in
terceptăm eșantionul 
în Cosmos, înainte de 
a-l aduce pe Pămint".

tn cazul în care 
Casa Albă va aproba 
efectuarea acestui zbor
— lucru foarte proba
bil — robotul ar putea 
fi lansat în 1979. Ve
hiculul - care, potri
vit primelor schițe, 
seamănă cu modulul

lunar al misiunilor se
lenare „Apollo" — ar 
urma să coboare pe 
Marte, să smulgă o 
părticică de sol, după 
care să se autolanseze 
spre Pămint. Atmosfe
ra de pe Marte fiind 
de 100 de ori mai rară 
decit cea de pe Pă
mint, decolarea, potri
vit opiniilor N.A.S.A., 
nu va constitui o pro
blemă. După 6 luni de 
călătorie pe o traiec
torie trans-marțiană, 
nava purtătoare a ro
botului ar urma să in
tre într-o carantină 
cosmică pe o orbită 
situată la circa 330 
km de Pămint. Ar 
urma apoi lansarea 
unei noi nave spația
le avind la bord doi 
sau trei biologi, care 
se va cupla cu prima. 
Biologii vor efectua o 
scurtă misiune extra- 
vehiculară pentru a 
intra în posesia eșan
tionului marțian. tn 
tot acest timp ei vor 
trebui să poarte cos
tume grele de cosmo- 
nauți pentru a preveni 
orite posibilitate de 
contaminare. Eșantio
nul va fi pus apoi în
tr-o cămară cu va
cuum și adus la bor
dul navei spre a fi 
studiat.

James Fletcher su
blinia că această pro
cedură. aparent lipsită 
de riscuri mari pentru 
biologi, ridică totuși 
unele probleme, intru- 
cit aceștia vin in con

tact cu materia adusă 
de pe Marte. „Trebuie 
să ne intrebăm dacă 
ne putem permite să 
expunem biologii din 
navă unor organisme 
care ar putea fi ex
trem de periculoase. 
Și dacă sint intr-ade
văr periculoase, se 
poate oare stabili din 
simpla studiere a lor 
la microscop 7 Acestea 
sint întrebările pe care 
trebuie să le dezlegăm 
in următorii ani".

N.A.S.A. apreciază 
că răspunsul la ele va 
putea fi găsit. Există 
deja o experiență in 
legătură cu esantioa- 
nele selenare aduse 
pe Pămint de prima 
misiune „Apollo". De 
această dată insă, mă
surile de precauție 
se vor multiplica, in- 
trucit șansele de a 
descoperi elemente 
primitive de viață pe 
Marte sint incompara
bil mai mari.

Întreaga misiune va 
dura un an de zile si 
va costa circa un mi
liard de dolari. Cerce
tătorii americani nu 
exclud posibilitatea ca 
rezultatele unui ase
menea zbor interpla
netar să înlocuiască 
unele din necunoscu
tele ecuației complexe 
a originii Terrei, for
mării șl evoluției sis
temului solar.

C.ALEXANDROAIE

tra mașinilor, practicată de 
muncitori in perioada de ascen
siune a capitalismului, cunoaște 
o recrudescență în epoca... in
formaticii. Salariatii de la ban
ca „Credit lyonnais", Franța, 
s-au revoltat împotriva ordina
torului. Incepind de la 11 fe
bruarie, ei au declanșat nume
roase greve turnante, îndeosebi 
în serviciile de informatică, în- 
trucît in această instituție țu 
42 500 salariați și-au făcut aș - 
riția ordinatoarele. Locul m..„ 
rilor registre contabile a fost 
luat de mașina ce devorează 
fișe perforate, obligindu-i pe 
salariați să presteze o muncă 
pur mecanică — executarea de 
fotocopii, fixarea de agrafe, cla
sificări — și pe deasupra prost 
plătită, în condițiile inflației. 
Salariatii cer majorarea sala
riilor. Conflictul are tendința să 
se extindă...

• DUPĂ EXEMPLUL 
SCOTLAND YARDULUI. 
Consecvenți celor mai bune tra
diții ale Scotland Yardului, un 
grup de tineri detectivi au reu
șit să pătrundă în tainicele re
țele ale lumii interlope londo
neze. „Deghizați" potrivit cir
cumstanțelor — plete, bărbi, 
costumație de rigoare, limbaj — 
ei vizau îndeosebi grupurile de 
„hippies", printre care au reușit 
să depisteze, după răbdătoare și 
primejdioase investigații, o ban
dă de traficanți de stupefiante 
care opera în cartierul West 
End. Detectivii au fost elogiați 
de președintele tribunalului, o- 
dată cu pronunțarea sentinței 
— ani grei de închisoare pentru 
vînzătorii de droguri.

• ECONOMIE DE 
„COMBUSTIBIL". Cum 
fumezi mai mult de două dre o 
pipă conținînd trei grame de tu
tun ? — la această întrebare a 
răspuns cu succes elvețianul 
Yvan Lugon. Tn urma unui con
curs la care au participat peste 
120 de persoane, el a fost decla
rat campionul elvețian al fumă
torilor de pioă, înregistrînd un 
record : două ore, trei minute 
și șase secunde.

• „SPORTUL" CO
COȘILOR. Ca și cursele de... 
crabi, luptele de cocoși consti
tuie unul din „sporturile tradi
ționale" în statul Louisiana 
(S.U.A.). In orășelul Sunset, 
unde aceste spectacole au loc de 
patru ori pe an. „Societatea 
pentru prevenirea cruzimii față 
de animale" protestează și c°re 
intervenția procuraturii pentru 
a suspenda acest soort „smge- 
ros". La care procurorul distric
tual — probabil un amator de 
asemenea soc-ta^ole — a repli
cat că Iui i s“ nare maj puțin 
ofensator do-îț. d° nildă. dansu
rile... decoltate din cabarete.
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