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Cu sentimente de dragoste, 
cu profundă satisfacție 
pentru rezultatele rodnice 
ale noii solii de prietenie, 

solidaritate, colaborare și pace

Populația Capitalei, în gînd cu întregul popor, a întîmpinat ieri 
pe conducătorul partidului și statului

Un călduros salut, iubite tovarășe Ceaușescu, 
la reîntoarcerea pe pămintul patriei!

Marți dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti; 
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu s-au înapoiat 
în Capitală din vizita oficială între
prinsă în țări ale Africii și Americii 
Latine.

Mii de bucureșlenl care — aseme
nea tuturor cetățenilor României 
socialiste — au însoțit cu inima și 
cu gîndul această nouă și importantă 
solie de pace, colaborare și prietenie, 
au venit pe aeroportul Otopeni să-i 
întîmpine cu dragoste, stimă și pro
fundă recunoștință pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, să le ureze un fierbinte 
„Bine ați venit*1. Prin glasul lor, în
tregul nostru popor, întreaga țară 
și-au exprimat deplinul acord și via 
satisfacție față de roadele bogate ale 
vizitei, față de fructuoasa activitate 
desfășurată și cu acest prilej de con
ducătorul partidului și statului nos
tru, sentimentele de mindrie patrio
tică față de acest nou act de politică 
externă a României ce reprezintă o 
contribuție activă la edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte, o lume 
a păcii și colaborării, în care fiecare 
națiune să-și poată făuri destinul 
așa cum o dorește, fără nici un 
amestec din afară. Opinia publică 
din țara noastră apreciază că vizitele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Liberia, Argentina și Guineea au 
marcat, prin convorbirile fructuoase 
purtate, prin documentele semnate, 
prin acordurile și înțelegerile înche

iate, un moment de excepțională în
semnătate pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre România și aceste state, 
spre binele și prosperitatea lor, în 
interesul promovării ideii de coope
rare între popoare, în spiritul prin
cipiilor independenței, suveranității, 
respectului și avantajului reciproc.

In această vizită oficială, șeful sta
tului român a fost însoțit de tova
rășii Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Ștefan Andrei, se
cretarial C.C. al P.C.R., George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe, 
de consilieri și experți.

...Este ora 9,30. Pe platoul aerogării, 
miile de cetățeni așteaptă cu ne
răbdare aterizarea avionului pre
zidențial pentru a exprima bucuria 
de a-1 revedea în mijlocul lor pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, persona
litate marcantă a vieții internațio
nale, cel mai fidel reprezentant al 
năzuințelor și idealurilor de pace și 
bunăstare ale națiunii noastre, pur
tător al mesajului ei de prietenie 
între popoare, stimat pe toate meri
dianele globului pentru activitatea sa 
neobosită pusă în slujba înțelegerii 
și cooperării în lume. Mulți poartă ta
blouri ale președintelui Consiliului de 
Stat, pancarte pe care se puteau citi 
urări izvorîte din inimă : „Bine ați 
venit, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu !“, „Să ne trăiți mulți ani 
și fericiți, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu 1“

Un grup numeros de tineri în cos
tume naționale Încadrează un mare 

panou pe care este înscris : „Ne ex
primăm satisfacția și deplina ade
ziune, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru rezultatele stră
lucitei solii de prietenie și colabo
rare, pace și legalitate internațio
nală". Aceste cuvinte sint pe buzele 
tuturor celor prezenți aici, la aero
port.

Pe frontispiciul aerogării se 
află portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu flancat de drapele ale 
statului și partidului.

In această atmosferă entuziastă, 
aeronava prezidențială aterizează. La 
coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sint salutați cu căldură și 
deosebită cordialitate de conducătorii 
de partid și de stat.

Au venit în întîmpinare tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer și tovarășa 
Elena Maurer, tovarășii Emil Bodna- 
raș, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popescu, Leon- 
te Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Chivu Stoica, Constantin Bă- 
bălău, Cornel Burtică, Miron Cons- 
tantinescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Magdalena Filipaș, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț.

Conducătorii de partid au venit 
Împreună cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și gu
vernului, conducători de instituții 

• Ample manifestări popu

lare ale prieteniei româno- 

guineeze

9 Cu prilejul semnării docu

mentelor româno-guineeze

- CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

- CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
AHMED SEKOU TOURf

• Solemnitatea înmînării 

unor înalte distincții
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centrale și organizații obștești, per
sonalități ale vieții noastre științifi
ce, culturale și artistice, generali, 
ziariști.

A fost da față Gaspar Luciano Ta- 
boada, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Argentinei la București, 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați în țara noastră.

Mulțimea aplaudă șl ovaționează. 
Se scandează îndelung „Ceaușescu— 
P.C.R.“, „Ceaușescu șl poporul", „Sti
ma noastră și mîndria — Partidul, 
Ceaușescu, România".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
îndreaptă spre miile de bucureșteni, 
răspunzînd cu căldură manifestărilor 
de dragoste și bucurie, urărilor de 
bun sosit izvorîte din inimă. Nume
roși cetățeni, pionieri se apropie de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și de to
varășa Elena Ceaușescu strîngindu-le 
mîna și oferindu-le buchete de flori.

în această vibrantă manifestare de 
stimă și recunoștință pentru șeful 
statului nostru, pentru activitatea sa 
neobosită pusă în slujba intereselor 
supreme ale națiunii noastre socia
liste, pentru rezultatele deosebite ale 
vizitei se regăsește hotărîrea între
gului popor de a milita cu toată vi
goarea pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului, con
vingerea fermă că această politică 
răspunde în cel mai înalt grad inte
reselor României socialiste, ale pro
movării idealurilor nobile ale păcii, 
înțelegerii și cooperării internațio
nale.

(Agerpres)

NICOLAE CEAUȘESCU:

„Sîntem depila satisfăcuți de rezultatele 
vizitei, de convorbirile, acordurile 
și înțelegerile pe care le am realizat 

în Republica Guineea"

Plecarea din Conakry
Luni, noaptea tîrziu, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și-a 
încheiat vizita oficială de prietenie 
pe care a făcut-o, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Republi
ca Guineea, la invitația secretarului 
general al Partidului Democrat din 
Guineea, președintele Republicii Gui
neea, Ahmed Sekou Toure, și a so
ției sale, Andrâe Toure.

De la reședință, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, te îndreaptă spre 

aeroportul internațional din Conakry, 
însoțiți de președintele Ahmed Se
kou Toure și tovarășa Andree Toure, 
de membrii Biroului Politic Națio
nal al C.C. al Partidului Democrat din 
Guineea, de membri ai C.C. al P.D.G., 
ai guvernului și alte personalități 
guineeze. Deși noapte, întreaga auto
stradă pînă la aeroport — circa 15 
kilometri — era flancată de numeroși 
cetățeni care au salutat cu căldură 
pe conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări. Aeroportul era pa
voazat cu drapelele de stat ale Româ
niei și Guineei, care încadrau portre
tele celor doi șefi de stat. Pe mari 

pancarte erau înscrise lozinci evi
dențiind dorința de a adinei prietenia 
dintre cele două popoare, de a diver
sifica cooperarea bilaterală, de a a- 
duce o nouă contribuție la întărirea 
păcii și promovarea progresului social 
în spiritul convorbirilor dintre con
ducătorii de partid și de stat ai 
României și Guineei.

La sosirea pe aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu primește raportul 
comandantului gărzii de onoare. în 
timp ce se trag 21 de salve de arti
lerie, se intonează imnurile de stat

(Continuare în pag. a IU-a)



PAGINA 2 SC1NTEIA - miercuri 13 martie 1974

Tovarășul Nicolae Ceaușescu rostindu-și cuvîntarea la adunarea populară din Labă La tribuna stadionului din Kankan, unde a avut loc marea adunare populară

Vizita pe care au făcut-o In cursul 
zilei de luni tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușascu în două orașe din Gui
neea, însoțiți de tovarășul Ahmed 
Sekou Toură și tovarășa Andrăe 
Toure, s-a transformat într-o mare 
sărbătoare a prieteniei și solidarită
ții militante româno-guineeze,

„.Este ora 10,30. După un zbor de 
o oră și zece minute, aeronava pre
zidențială, la bordul căreia se aflau, 
de asemenea, tovarășii Ștefan Andrei 
și George Macovescu, precum și pri
mul ministru al Republicii Guineea, 
Lansana Beavogui, membru al Bi
roului Politic Național al C.C, al Par
tidului Democrat din Guineea, și alte 
Înalte personalități guineeze de nartid 
și de stat, se așază lin pe pista de 
beton a aeroportului de la Kankan, al 
doilea oraș ca mărime al tării, cen
trul administrativ al regjunii cu ace
lași nume și totodată capitală tradi
țională a provinciei Guineea Supe
rioară. Orașul a început să capete, 
!n ultimul timp, Însemnele unei 
localități în care pulsul vieții econo
mice se face tot mai mult simtiL 
Aici a luat naștere și se dezvoltă un 
puternic detașament al clasei mun
citoare, al cărei reprezentanți au 
dat nestăvilit frîu liber bucuriei 
de a-i avea în miilocul lor pe cei 
doi președinți, pe tovarășele Elena 
Ceaușescu și Andrăe Toură.

Pe aeroport, în numele populației 
orașului și regiunii Kankan, a provin
ciei Guineea Superioară, adresează 
oaspeților un călduros bun venit 
Nabaniou Cherif, membru al Comi
tetului Central al Partidului Demo
crat din Guineea, ministrul dezvol
tării locale pentru provincia Gui
neea Superioară, Damani Camara, 
secretar federal al P.D.G. pentru re
giunea Kankan, Alaphaix Korouma, 
guvernator al regiunii.

O gardă militară dă onorul.
Tinere fete oferă alături de fru

moase buchete de flori și nuci de 
cola — semnul deplinei ospitalități.

Chiar la ieșirea din aeroport, pe o 
scenă în aer liber, locuitorii prezintă 
un frumos program omagial de cîn- 
tece și dansuri pe care înalții vizita
tori sînt invitați să-1 urmărească. La 
intrarea in oraș se trece printr-un 
arc de triumf în întregime drapat în 
faldurile celor două drapele — român 
și guineez ; deasupra o mare lozin
că — „Bun venit iluștrilor noștri 
oaspeți".

In această zi, cu un soare extrem 
de puternic (sînt aproape 40 de grade 
la umbră) s-a strîns pe străzile 
orașului practic Întreaga populație, 
care aclamă necontenit, cîntă și dan
sează de bucurie, agită o mare de 
stegulețe tricolore și roșii, între
gul parcurs transformîndu-se într-o 
uriașă panglică vie, multicoloră. Se 
strigă necontenit : „Vive la Rouma- 
nie“, „Vive la Guinăe", „Vive la re
volution", „Presi, presi" (prescurtare 
de la „president").

Ne apropiem de piața centrală a 
orașului, în mijlocul căreia a fost 
amenajată o tribună de onoare, îm
podobită cu steaguri, portrete, lozinci 
în limba română.

în automobile deschise, cei doi pre
ședinți, tovarășa Elena Ceaușescu și 
Andrăe Toură fac tradiționalul 
parcurs de onoare, răspund cu prie
tenie aclamațiilor entuziaste ale mul
țimilor. Are loc o mare adunare 
populară care se deschide printr-o 
impresionantă defilare. Militant! ai 
partidului — bărbați, femei, tineri, 
pionieri, ansambluri artistice, spor
tivi — se perindă într-un șuvoi 
neîntrerupt prin fața tribunei. Defi
lează oamenii muncii din industrie 
și agricultură, care prezintă cu mîn- 
drie roadele muncii lor, în semn 
de omagiu și totodată de recu
noștință pentru ajutorul pe care îl 
reprezintă cele 1 200 tractoare „Uni
versal 650“ care brăzdează azi ogoa
rele guineeze. Detașamente ale mili
ției populare. In pas alergător, și u- 
nități ale diferitelor genuri de arme 
încheie defilarea.

în continuare, de microfon se a- 
propie guvernatorul regiunii Kankan, 
Alaphaix Korouma, care rostește o 
cuvîntare.

Răspunde tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a cărui cuvîntare este 
subliniată, în repetate rînduri, cu 
furtunoase aplauze. înaintea cuvîn- 
tării se intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Adunarea ia sfîrșit într-o atmos
feră de puternic entuziasm popular, 
de înălțătoare prietenie.

în continuare, cei doi președinți, 
celelalte persoane oficiale române și 
guineeze sînt invitați la sediul gu
vernatorului, unde se oferă o masă. 
Mulțimea masată in fata clădirii face 
o caldă manifestație de simpatie 

conducătorilor României șl Guineei, 
își exprimă din nou, pe calea dansu
lui și cîntecului — însoțitori perma
nent! ai vieții cotidiene a acestui 
popor, atît de înzestrat din punct de 
vedere artistic — sentimentele de a- 
fecțiune față de. aceștia.

Aici are loc o altă secvență emo
ționantă . din suita atît de numeroa
selor momente de neuitat ale vizite! 
în Guineea, ca și în Liberia și Ar
gentina.

De tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se apropie 
un tînăr african, care, cu sfială, dar 
și cu bucurie abia reținută în glas, 
i se adresează în românește :

— Bună ziua, tovarășe președinte, 
tngăduiți-mi să vă spun bine ați ve
nit la noi !

Este tehnicianul Bari Omaru, care 
s-a specializat la Uzinele de tractoa
re din Brașov, în vederea asistenței 
tehnice pentru tractoarele românești,, 
ce dau rezultate atît de bune sub 
soarele dogoritor al tropicelor»

înalții oaspeți ii string mina, 11 
felicită pentru cunoștințele sale a- 
vansate de limbă română, îl întrea
bă unde lucrează în prezent.

— La Agrima — întreprindere 
pentru importul de mașini agricole, 
răspunde tînărul. Sîntem foarte mul
țumiți de felul cum funcționează 
tractoarele românești, pe care le cu
nosc atît de bine. Este un mare a- 
jutor pentru care vă mulțumim.

— Să mai vii în România, i se 
adresează președintele Consiliului de 
Stat. Dacă vom monta aici o linie 
de tractoare, acest lucru va fi cu a- 
tît mai indicat.

Petrecuți de uralele populației, cei 
doi președinți, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Andrăe Sekou Toură 
se îndreaptă spre aeroport, unde, cu 
aceleași onoruri militare ca și la ve
nire, se reîmbarcă în avion.

Aceleași scene de neuitat ale unei 
primiri entuziaste le rîntîlnim și in 
cursul celei de-a doua etape a vizi
tei în provincie — orașul Labă, ca
pitala regiunii cu același nume și a 
provinciei Guineea de mijloc sau, 
cum i se mai spune, „Castelul de 
apă" al Africii occidentale, deoarece 
de aici izvorăsc trei din cele mai im
portante fluvii ale continentului — 
Senegalul, Gambia și Nigerul. Sur
volăm o regiune de platouri, domi
nată de masivul muntos Fouta Dia- 
llon, ale cărui vîrfuri mai importante 
— Dalaba și Loura — ating 1000- 
1 500 m, în jurul lor dezvoltîndu-se 
principale- centre turistice ale țării. 
Masivul amintit este însă, in primul 
rînd, un important depozit de dife
rite minereuri, în curs de prospec
tare și evaluare, potrivit directivelor 
actualului plan cincinal de dezvolta
re, adoptat anul trecut de cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Demo
crat din Guineea. De fapt, întregul 
subsol guineez este bogat în resurse 
naturale, zăcămintele de bauxită re- 
prezentînd aproximativ 20 la sută 
din rezervele minerale, iar cele de 
minereu de fier — cu un procentaj 
util foarte ridicat, 65 la sută — fi
ind evaluate la peste 1 miliard de 
tone. Trecerea la exploatarea tutu
ror acestor resurse creează premisele 
industrializării țării. Prin hublou
rile avionului se pot vedea lanuri și 
livezi întinse : cele trei cursuri de 
ape permit irigarea unor mari su
prafețe de terenuri de pe care se cu
leg recolte bogate de cereale, legu
me și fructe, ca și de plante aromate 
care se cultivă pentru distilarea de 
parfum uri.

Despre toate acestea, locuitorii din 
Labă raportează cu mindrie prieteni
lor români în cadrul marii adunări 
populare și defilării de pe stadionul 
central al orașului. „Trăiască planul 
nostru cincinal de dezvoltare l“, 
„Producția este criteriul revoluției", 
asemenea lozinci de pe pancartele 
pe care le poartă cu ei participanții 
la defilare exprimă un adevăr fun
damental pe care poporul acestei 
țări și l-a însușit și pe care se stră
duiește prin toate mijloacele să-1 
traducă în viață.

Adunarea populară a reprezentat 
punctul culminant al unor mari și 
entuziaste manifestări care au în
ceput încă de la aterizarea aerona
vei pe aeroport, unde oaspeții au 
fost salutați de Sekou Cherif, mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului Democrat din Guineea, minis
trul dezvoltării locale a provinciei 
Guineea de mijloc, Seydou Maleyah 
Diallo, secretar federal al P.D.G 
pentru regiunea Labă, și de El Hadj 
Keita, guvernatorul regiunii. Drape
lele românești și guineeze. portretele 
celor doi conducători, lozincile, oa
menii în costume de sărbătoare, to
tul imprimă și popasului în orașul 

Labă caracterul unei mari festivități 
populare. Pe o mare pancartă stă 
scris în limba română : „Bun venit 
delegației viteazului popor român !“ 
Alte pancarte proclamă : „Trăiască 
România și Guineea, antiimperialis- 
te și anticolonialiste !“, „Viață lungă 
luptătorilor pentru pace și libertate 
— Nicolae Ceaușescu și Sekou 
Toură !“.

Dintr-un colț al aeroportului se 
aude scandat fără întrerupere nume
le conducătorului iubit „Ceaușescu — 
Ceaușescu !“. Sînt un grup de pro
fesori români trimiși să lucreze in 
Guineea, în baza înțelegerilor de 
colaborare existente. Ei poartă, larg 
desfășurate, două mari steaguri ro
mânești, înconjoară cu dragoste pe 
secretarul general al partidului. Pe 
întreg aeroportul, ca și de-a lungul 
traseului în lungime de patru kilo
metri pînă la stadion, reintîlnim 
aceeași atmosferă de vibrant entu
ziasm, greu de descris în cuvinte, 
pe care am cunoscut-o la Conakry, 
și lâ Kankan, pe tot parcursul vizi
tei în Guineea.

Automobilele deschise In care că-- 
lătoresc tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ahmed Sekou Toură, tovarășele 
Elena Ceaușescu și Andrăe Toure 
fac turul de onoare al stadionului, 
In mijlocul ovațiilor care nu mai 
contenesc. Aspectul stadionului, de 
formă dreptunghiulară, este impre
sionant : tribuna este drapată in 
steaguri tricolore românești și gui
neeze, iar cele trei laturi care o în
cadrează par o mare unduitoare de 
un alb imaculat — sînt nrîii și mii 
de oameni, bărbați și femei, îmbră- 
cați toți în veșminte de aceeași cu
loare, manifestînd toți aceeași voio
șie și exuberanță. In fața tribunei, 
un uriaș panou cu litere roșii pe 
un fond alb : „Trăiască președinții 
Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure, doi mari prieteni, doi mari 
lideri a două mari revoluții !“.

Și aici, la Labă, locuitorii țin să 
arate solilor poporului român, în 
cadrul defilării care urmează, tot ce 
au mai bun, tot ce au înfăptuit, 
roadele — poate încă modeste în 
anumite privințe — ale eforturilor 
lor pentru un viitor prosper, dar cu 
atît mai remarcabile dacă se ține 
seama de nivelul de la care s-a por
nit cu 16 ani în urmă, în momentul 
proclamării independenței. Un grup 
de militanți ai Partidului Democrat 
din Guineea, purtînd o pădure de 
steaguri românești și guineeze. smul
ge ropote de aplauze. Ansamblurile 
de dansuri populare, grupurile de 
sportivi și sportive se disting și aici 
prin suplețe și grație, printr-o vitali
tate de nestăvilit, simbolizată de si
lueta elefantului — sily — care 
poate fi întîlnită azi ca emblemă 
pretutindeni în această țară. In in
cinta stadionului sd așterne o clipă 
de tăcere : defilează, într-o aliniere 
perfectă, un grup de luptători ai 
forțelor de eliberare din Guineea- 
Bissau ; pe fețele lor dlrze se citește 
hotărîrea de a-și elibera, pînă la ul
tima palmă de pămînt, patria lor. 
în dreptul tribunei ei salută în per
soana șefului statului român pe re
prezentantul unei țări profund soli
dare fată de cauza popoarelor afri
cane. încă asuprite, prima tară în 
afara continentului Africii care a 
recunoscut Guineea-Bissau. Defilarea 
este încheiată de un grup de comba
tanți și combatante ale forțelor ar
mate guineeze care execută cu pre
cizie, în fața oaspeților, un exerci
țiu de luptă : sînt apărătorii de nă
dejde ai cuceririlor poporului, gata 
de a da forțelor coloniale o lovitură 
zdrobitoare, așa cum s-a intîmplat și 
cu doi ani în urmă, cînd unitățile de 
intervenție venite din afară au fost 
complet lichidate.

în aceeași ambianță de entuziasm, 
ia cuvîntul guvernatorul regiunii 
Labă, El Hadj Mery Keita, care 
rostește o alocuțiune de salut.

Cuvîntul de răspuns al tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU este marcat 
de aplauze puternice, de ovații.

Adunarea ia sfîrșit In sunetele 
unui marș al bucuriei și în aclama
țiile celor de față.

în continuare, cei doi președinți se 
întrețin în mod cordial la sediul gu
vernatorului cu oficialitățile locale.

Atît la Kankan. cît și la Labă, en
tuziasmul de nedescris al primirii a 
prelungit cu mai multe ore progra
mul prevăzut inițial pentru aceste 
vizite, care s-a transformat într-o 
sărbătoare triumfătoare a prieteniei 
și solidarității româno-guineeze.

în cursul serii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu tovarășul 
Ahmed Sekou Toură și tovarășa 
Andrăe Toură s-au întors la Co
nakry.

ÎN ORAȘUL KANKAN
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe Sekou Toură,
Doamnă Andrăe Toură,
Tovarășe guvernator regional 

Alaphaix Korouma,
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să vă adresez dumneavoas
tră, tuturor locuitorilor din regiunea 
și orașul Kankan un salut călduros 
și cele mai bune urări de sănătate. 
(Aplauze).

Sîntem deosebit de mulțumiți că, 
vizitînd Republica Guineea, avem 
posibilitatea să cunoaștem și regiu
nea Kankan, să cunoaștem cite ceva 
din munca și eforturile pe care le 
faceți, sub conducerea Partidului De
mocrat din Guineea, pentru dez
voltarea economico-socială, pe dru
mul socialismului. (Aplauze).

Din cele prezentate aici de șeful 
administrației regionale de stat, din 
ceea ce am văzut în cursul acestei 
demonstrații, prezentînd din realiză
rile industriei și agriculturii, am pu
tut constata cu multă satisfacție în
făptuirile obținute în anii de cînd 
Republica Guineea este liberă și 
independentă. (Aplauze).

Ne aflăm de trei zile în Guineea 
prietenă. Am avut convorbiri cu to
varășul Sekou Toură și alți condu
cători ai partidului și statului dum
neavoastră. în cursul convorbirilor 
am putut constata cu multă bucurie 
o serie de realizări pe care le-ați 
obținut, programul de dezvoltare vii
toare a Republicii Guineea și, ca pri
eteni, ne bucură toate aceste reali

Cuvîntarea guvernatorului Alaphaix Korouma
Adresîndu-se

Ceaușescu și
Ceaușescu, tovarășului
Toure și soției sale, Andrăe Toure. 
guvernatorul regiunii a spus :

tovarășului Nicolae 
tovarășei Elena 

Sekou

Cei 265 000 de locuitori ai regiunii 
Kankan, cu bucurie și încredere în- 
tîmpină pe președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România și tovarășa Elena Ceaușescu.

Urîndu-le bun venit în capitala re
giunii, ei vibrează de bucurie, regă
sind în sînul lor pe primul militant 
al Partidului Democrat din Guineea 
șl al națiunii guineeze, președintele 
Ahmed Sekou Toură.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Ahmed Sekou Toură — doi prieteni, 
doi mari combatanți pentru liberta
te, împotriva imperialismului — o- 
norează astăzi cu vizita lor popu
lațiile din regiunea Kankan, care, 
prin această întîlnire, se simt îmbăr
bătate în nobila luptă pentru conso
lidarea cuceririlor revoluției și pen
tru doborîrea inevitabilă a imperia
lismului international.

Tovarășe președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, dumneavoastră și noi a- 
vem o comunitate de gîndire, o co
munitate de acțiune, în consecință, 
un singur scop — edificarea socia
lismului, un singur dușman — impe
rialismul. în această nobilă luptă, pe 
care noi o ducem pentru bunăstarea 
și progresul umanității, cele două 
popoare ale noastre au realizat 
strînse legături de prietenie pe care 
nici o forță nu le va putea rupe.

în acest cadru de solidaritate de 
clasă se Înscrie vizita dumneavoas
tră în Republica Guineea, alături de 
tovarășul vostru de luptă, acela care, 
ca și dumneavoastră, s-a dăruit în 
întregime poporului său : vrem să 
numim pe președintele Ahmed Se
kou Toură, secretarul general ai 
P.D.G., slujitorul suprem al poporu
lui.

Republica Socialistă România și 
Republica Guineea au înregistrat, în 
istoriile lor, date importante marca
te de evenimente care le-au permis 
să realizeze salturi și să modifice 
fundamental regimul lor economic. 

zări. Vă felicităm din inimă și vă 
urăm noi și noi succese. (Aplauze).

Republica Socialistă România, care 
sărbătorește în acest an 30 de ani 
de cînd poporul a devenit stăpîn pe 
destinele sale, a obținut succese im
portante, făurind societatea socialis
tă, care a asigurat întregului popor 
bunăstarea, fericirea, independența 
și suveranitatea. Din propria noastră 
experiență, știm că făurirea unei noi 
orînduiri sociale cere eforturi sus
ținute din partea întregului popor 
Pentru a făuri societatea socialistă 
trebuie unite toate eforturile, dezvol
tate puternic agricultura, industria, 
învățămîntul, pentru a crea o bază 
trainică pentru ridicarea continuă a 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului. De asemenea, pentru con
struirea cu succes a unei societăți 
noi trebuie întărită solidaritatea între 
toate popoarele care au trecut sau 
trec pe calea noii orînduiri sociale.

Țările socialiste reprezintă un pu
ternic sprijin pentru toate popoarele 
care au scuturat dominația străină, 
asuprirea națională, și sînt hotărîte 
să-și făurească o viață liberă, inde
pendentă, fericită.

Tocmai în acest spirit al solidari
tății și prieteniei are loc vizita noas
tră în Guineea, la invitația tovară
șului Sekou Toură. (Aplauze).

în anii care au trecut, între țările 
noastre s-au dezvoltat continuu rela
țiile de prietenie și colaborare ; 
chiar din ceea ce a spus șeful ad
ministrației a reieșit că 90 la sută

în acest context, vorbitorul s-a re
ferit la evenimentele importante ale 
istoriei celor două țări, începînd cu 
actul de la 23 August 1944, în ce pri
vește România, și 14 mai 1947 — data 
creării Partidului Democrat din Gui
neea, declarînd : Reamintirea aces
tor date istorice ne permite să con
statăm, o dată mai mult, că scopurile 
pe care noi le urmărim sînt identice 
și că secretarul general al Partidu
lui Democrat din Guineea și națiu
nea noastră urmăresc îndeaproape 
lupta tuturor popoarelor iubitoare de 
libertate, progres și pace. Aceasta 
este una dintre calitățile Partidului 
Democrat din Guineea și ale președin
telui Ahmed Sekou Toură, care, dez- 
voltînd pe baze socialiste economia 
națională, acordă o mare importanță 
calificării omului, pe dublul plan 
— profesional și ideologic.

Datorită acțiunii dinamice a Par
tidului Democrat din Guineea și a 
guvernului său, regiunea administra
tivă Kankan, al cărei oaspete de 
prestigiu sînteți, a cunoscut — din 
momentul cuceririi de către țara 
noastră a deplinei suveranități — 
schimbări calitative în toate dome
niile.

Amintind bunele rezultate pe pla
nul economiei rurale, vorbitorul a 
subliniat : Țăranii care, înainte de 
octombrie 1958, nu cunoșteau utili
zarea tractoarelor se servesc astăzi 
de ele. Aceste tractoare, din care 90 
la sută sînt de fabricație româneas
că, dau satisfacție țăranilor noștri.

în această luptă pentru moderni
zarea agriculturii noastre, Republica 
Socialistă România, al cărei mare 
conducător luminat sînteți dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
a jucat și joacă un rol important.

Profităm de acest moment care ne 
este oferit pentru a vă adresa mul
țumirile noastre militante. (Aplauze 
puternice).

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit pe larg la realizările înregistrate 
în regiune în domeniile industriei, 
învățămîntului, ocrotirii sănătății 
populației, al construcției de drumuri 
|i locuințe. 

din tractoarele din regiune sînt de 
proveniență românească. Aceasta 
constituie tocmai o expresie a aces
tor relații de colaborare. (Aplauze).

în cursul acestei vizite am ajuns 
împreună cu tovarășul Sekou Toură 
la concluzii comune cu privire la in
tensificarea colaborării economice 
dintre țările noastre. (Aplauze).

în următorii ani urmează ca îm
preună să construim eîteva întreprin
deri menite să contribuie la dezvol
tarea industriei, o mare fermă agri
colă care să contribuie, de aseme
nea, la dezvoltarea și în domeniul 
agricol — deci să contribuie, In spi
ritul solidarității și prieteniei, la ri
dicarea bazei materiale pentru Gui
neea nouă și independentă. (Aplau
ze).

De asemenea, am ajuns la multe 
concluzii comune cu privire la inten
sificarea solidarității în lupta împo
triva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului.

Considerăm că trebuie intensifica
te eforturile pentru a pune capăt 
dominației coloniale în Africa, pen
tru a asigura popoarelor dreptul de 
a fi stăpîne pe destinele lor, de a 
se dezvolta libere și independente. 
(Aplauze).

Pornind tocmai de Ia aceste preo
cupări comune, am ajuns la conclu
zia de a încheia împreună un Tra
tat de prietenie și cooperare, care 
va așeza relațiile dintre România și 
Guineea pe o bază trainică, de so
lidaritate, de prietenie și colaborare. 
(Aplauze).

Milltanții noștri, țăranii, muncito
rii și intelectualii, eliberați de scla
via colonială, se bucură de bineface
rile creșterii venitului lor și sînt în 
măsură să mănînce cînd le este foa
me, să se îmbrace convenabil și să 
construiască locuințe în care să poată 
trăi.

Ținînd seama de aceste mari 
schimbări care traduc în mod con
cret capacitățile unui popor liber și 
suveran, demascînd sistemul colonial, 
acțiunea sa de înjosire, exploatare 
și de înăbușire a valorilor umane, 
populațiile din Kankan, ca și cele 
din celelalte regiuni ale- republicii, 
vor apăra pînă la ultima picătură de 
sînge integritatea teritorială și cu
ceririle revoluției. (Aplauze).

TELEGRAMA DE LA BORDUL AVIONULUI
„ ■ ■ .........

Tovarășului AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea 

Președintele Republicii Guineea

CONAKRY

Părăsind frumoasa dumneavoastră țară, doresc să vă exprim încă o 
dată, stimate tovarășe președinte, In numele meu și al tovarășei mele, cele 
mai sincere mulțumiri pentru primirea cordială și ospitalitatea desăvîr- 
șită de care ne-am bucurat In tot timpul vizitei noastre în Republica 
Guineea.

Am ferma convingere că vizita făcută, contactele și convorbirile pe 
care le-am avut, precum și documentele semnate cu acest prilej se vor 
Înscrie ca o nouă și prețioasă contribuție la dezvoltarea pe multi
ple planuri a relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul De
mocrat din Guineea, dintre Republica Socialistă România și Republica 
Guineea, In interesul celor două popoare ale noastre, al cauzei colaborării 
și păcii In lume.

Folosesc această ocazie pentru a vă adresa dumneavoastră și poporu
lui guineez prieten cele mai călduroase urări de sănătate și fericire, de 
prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului 

Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Iată, dragi tovarăși și prieteni, de 
ce doresc să declar și aici că sin- 
tem pe deplin satisfăcut! de rezul
tatele vizitei, de convorbirile, acor
durile și înțelegerile pe care le-am 
realizat cu tovarășul Sekou Toură, 
cu conducerea partidului și statului 
dumneavoastră. (Aplauze).

Sîntem ferm hotărîti să facem to
tul pentru ca toate acordurile și în
țelegerile realizate să fie înfăptuite 
în cele mai bune condiții și în cel 
mal scurt timp. (Aplauze). Dorim 
ca această colaborare dintre țările 
noastre să se desfășoare în așa fel 
Incit să constituie un exemplu de 
felul în care două popoare știu să 
colaboreze pentru a-și asigura dez
voltarea lor economică independentă, 
pentru a-și asigura bunăstarea și fe
ricirea. (Aplauze).

Cu această convingere, doresc încă 
o dată să vă urez dumneavoastră, 
întregului popor frate al Guineei 
multe și multe succese în toate do
meniile de activitate. (Aplauze).

Să se dezvolte și să înflorească 
continuu prietenia dintre poporul ro
mân și poporul guineez ! (Aplauze).

Trăiască solidaritatea popoarelor 
noastre, a tuturor statelor socialis
te și a tuturor țărilor care luptă îm
potriva imperialismului, a tuturor 
forțelor care luptă pentru o politică 
nouă de pace și colaborare 1 (Aplau
ze).

Trăiască poporul guineez î
Multă fericire și multă sănătate I 

(Aplauze).

Voința care ne animă In edifica
rea socialismului în Guineea este și 
rămîne neschimbată. Președintele 
Ahmed Sekou Toură, militant cura
jos, luptător neobosit și neînvins, 
conduce pașii noștri în această no
bilă și eroică luptă ; sub conducerea 
sa, ne vom bate pînă la victoria to
tală.

Trăiască lupta popoarelor progre
siste !

Trăiască prietenia dintre popoarele 
român și guineez !

Trăiască președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu 1

Trăiască președintele Republicii 
Guineea, tovarășul Ahmed Sekou 
Toură 1
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Cu prilejul semnării documentelor româno-guineeze
„Prin aceste documente am pus împreună bazele 

unei prietenii și colaborări trainice pe principiile 
deplinei egalități, respectului și avantajului reciproc; 
fără îndoială că primii beneficiari ai acestei colaborări 
vor fi popoarele român și guineez44.

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Tovarășe secretar general al Par
tidului Democrat din Guineea,

Aș dori să încep prin a da expre
sie sentimentelor de prietenie și so
lidaritate ale Partidului Comunist 
Român și poporului român față de 
Partidul Democrat din Guineea, față 
de poporul guineez.

Am semnat împreună Tratatul de 
prietenie și cooperare și Comunica
tul comun, care sintetizează dorința 
noastră — a Partidului Comunist 
Român și Partidului Democrat din 
Guineea, a guvernului României so
cialiste și guvernului Republicii 
Guineea — de a dezvolta prietenia și 
colaborarea multilaterală dintre par
tidele și țările noastre.

Cu puțin timp înainte au fost 
semnate, de către colaboratorii noș
tri, acorduri și documente importan
te cu privire la cooperarea econo
mică, tehnico-științifică și culturală 
dintre țările noastre.

Iată de ce putem afirma că vizita 
pe care am efectuat-o în țara dum
neavoastră, convorbirile pe care 
le-am avut și, mai cu seamă, rezul
tatele acestora — înscrise în do
cumentele amintite — constituie un 
eveniment istoric în relațiile dintre 
România și Guineea. Fără îndoială 
că în aceste documente am pus îm
preună bazele unei prietenii și 
colaborări trainice pe principiile de
plinei egalități, respectului și avan
tajului reciproc. Afirmarea și așe
zarea relațiilor dintre partidele și 
țările noastre pe aceste principii 
are o importanță deosebită în lumea 
de astăzi. Fără îndoială că primii 
beneficiari ai acestei colaborări vor 
fi popoarele român și guineez.

Noi dorim — așa cum am mai 
afirmat — să realizăm în cele mai 
bune condiții — și în cel mai scurt 
timp — toate acordurile și înțelege
rile realizate în aceste zile. Prin 
aceasta punem bazele unei colaborări 
reciproc avantajoase, vom intensi
fica schimburile de delegații, schim
burile de specialiști și de cadre din 
diferite domenii de activitate' ' între 
țările noastre. Acest lucru reprezin
tă, de altfel, un factor hotărîtor 
pentru înfăptuirea tuturor acorduri
lor, pentru că, pînă la urmă, reali
zarea întreprinderilor și cooperarea 
la care am căzut de acord depind 
de oameni, de cadrele care vor ac
ționa pentru înfăptuirea lor.

Doresc încă o dată să vă asigur 
că vom face totul și în ce privește 
cadrele și din toate punctele de ve
dere pentru a îndeplini în cele mai 
bune condiții acordurile realizate și 
a înfăptui asemenea cooperări care, 
realmente, să constituie un exemplu 
de felul cum pot două țări prietene, 
animate de aceeași dorință de a-și 
făuri' o economie liberă, independen
tă și socialistă, să coopereze.

Iată de ce se poate spune că aceste 
acorduri și înțelegeri au și o semni
ficație mai largă, internațională, ele 
vin să întărească tendințele care se 
manifestă tot mai puternic în lume.

SOLEMNITATEA INMÎNĂRII UNOR ÎNALTE DISTINCȚII
Vizita șefului statului român în 

Guineea, atit de bogată și densă în 
semnificații, care a luat sfîrșit in 
cursul nopții de luni, a fost marcată 
la încheierea ei de un nou moment 
care a evocat cu pregnantă spiritul 
de prietenie, de considerație și pre
țuire reciprocă, caracteristice pe tot 
parcursul intîlnirii dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășul Sekou Toură, secretar 
general al Partidului Democrat din 
Guineea, președintele Republicii Gui
neea, soția sa Andrăe Toură.

Desfășurată imediat după ceremo
nia semnării documentelor româno- 
guineeze. solemnitatea decorării to
varășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a tovară
șului Sekou Toură și tovarășei An
dree Tourâ a reunit, în marea sală 
a Palatului Poporului, pe premierul 
Lansana Beavogui și pe alti membri 
ai Biroului Politic Național, ai Co

de a așeza relațiile dintre națiuni pe 
principii noi. Am ajuns la înțelegeri 
bune și în ce privește colaborarea 
pe plan internațional, in lupta pentru 
afirmarea noilor principii de drepta
te socială, pentru afirmarea princi
piilor socialiste în relațiile dintre 
state și pe plan național.

Fără îndoială că țările socialiste 
vor colabora și mai strîns pentru a 
contribui la lichidarea colonialismu
lui, neocolonialismului, pentru a 
ajuta mișcările de eliberare naționa
lă din Africa să obțină victoria de
plină, așa cum vom conlucra mai 
activ in realizarea unei politici de 
pace și cooperare între toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială. Sigur, fiind revoluționari, 
este de înțeles că am acordat aten
ție mare dezvoltării revoluționare a 
societății omenești. înțelegem că tre
buie sprijinite popoarele care luptă 
pentru a-și făuri o viață liberă, in
dependentă, ținind seama de condi
țiile concrete, de dreptul fiecărui 
partid, fiecărui popor de a-și alege 
calea și de a rezolva problemele co
respunzător condițiilor istorice și so
ciale in care își desfășoară activi
tatea.

Fără îndoială că lumea de astăzi 
impune o întărire a colaborării, a 
solidarității militante în toate dome
niile de activitate și noi doi, parti
dele noastre, popoarele noastre s-au 

mitetului Central al Partidului De
mocrat și ai guvernului, președintele 
Adunării Naționale și alți înalți re
prezentanți ai acestui for legislativ, 
șeful Statului Major General și co
mandanți de arme, conducători ai 
comitetelor naționale ale muncitori
lor, femeilor și tineretului, alte per
sonalități ale vieții publice, delegații 
ale orașului Conakry, ai tuturor ca
tegoriilor sociale, un mare număr de 
locuitori ai capitalei guineeze.

Alături de conducători de partid și 
de stat guineezi se afla Aristides 
Pereira, secretar general al Partidu
lui African al Independenței din Gui- 
neea-Bissau și Insulele Capului Verde.

Erau prezenți tovarășii Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior. 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.. George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe. Valeriu Georges
cu, ambasadorul României în Gui
neea, celelalte persoane oficiale care 
l-au însotit în vizita sa pe șeful sta
tului român. 

înțeles să întărească această solida
ritate militantă.

Am avut prilejul să cunoaștem 
cite ceva, în acest timp scurt, din 
realizările și din preocupările Parti
dului Democrat din Guineea și po
porului guineez. Ca prieteni și ca 
frați, ca tovarăși de luptă ne bucură 
foarte mult ceea ce ați realizat pe 
calea dezvoltării economico-sociale și 
consolidării independenței Guineei. A- 
vem convingerea că poporul guineez, 
sub conducerea partidului său, are 
mari perspective pentru înfăptuirea 
programului de dezvoltare economi- 
co-socială a țării. Vom fi deosebit de 
fericiți dacă prietenia dintre țările 
noastre va constitui un anumit spri
jin in realizarea acestui program ; 
așa cum și pentru noi cooperarea 
cu dumneavoastră constituie un anu
mit sprijin în realizarea programului 
tării noastre.

Aș dori să exprim mulțumirile 
mele, ale tovarășei mele, ale colabo
ratorilor mei pentru primirea ospi
talieră, prietenească și caldă de care 
ne-am bucurat din partea dumnea
voastră. Doresc să mulțumesc popu
lației din Conakry, din Kankan, din 
Labă pentru manifestările de priete
nie și de solidaritate cu care am fost 
întîmpinați în aceste zile. în toate 
acestea am văzut exprimarea senti
mentelor întregului popor guineez.

Asistau la solemnitate șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la Co
nakry.

In acest cadru festiv, marcat de 
intonarea imnurilor de stat ale celor 
două țări, precum și de o ceremonie 
fastuoasă, după tradițiile țării, mi
nistrul afacerilor externe al Guineei 
a dat citire, în aplauzele numeroasei 
asistențe, Decretului șefului statu
lui guineez prin care se acordă tova
rășului Nicolae Ceaușescu, „pentru 
lupta sa eroică pentru salvgardarea 
țării sale și pentru lupta permanentă 
în favoarea popoarelor oprimate", 
Marea Cruce a Ordinului Național 
„Fidelitatea față de Popor" și dis
tincția de Mare ofițer al acestui inalt 
Ordin țfațional „Fidelitatea față de 
Popor" tovarășei Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.

In aplauzele îndelungi ale celor 
prezenți, președintele. Republicii 
Guineea petrece eșarfele distincțiilor 
pe umărul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și al tovarășei Elena

Dupâ cum s-a anunțat, luni 
după-amiază, la Conakry a avut 
loc, intr-un cadru festiv, cere
monia semnării documentelor 
româno-guineeze, documente 
care exprimă pregnant caracte
rul deosebit de fructuos al în- 
tilnirii dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Ahmed 
Sekou Toure, al întregii vizite 
ale cărei rezultate dovedesc 
intrarea relațiilor româno-gui
neeze intr-o nouă și rodnică e- 
tapâ de dezvoltare, in interesul 
celor două popoare, al cauzei 
păcii și cooperării internațio
nale.

Cu prilețul ceremoniei semnă
rii documentelor, cel doi șefi de 
stat au rostit cuvintâri.

Am văzut în aceasta expresia senti
mentelor față de poporul român ; 
așa cum și poporul român nutrește 
aceleași sentimente față de poporul 
prieten guineez și, sînt sigur, vizita 
pe care o veți face în România vă 
va convinge de aceasta.

Doresc să exprim dorința noastră 
ca dumneavoastră, tovarășe Sekou 
Toure, împreună cu doamna Andree 
Toură, să efectuați în cel mai scurt 
timp o vizită în România.

In încheiere, ținind seama că în 
curînd vom părăsi Guineea prietenă 
și ne vom întoarce spre țara noastră, 
doresc să urez poporului prieten 
guineez succese tot mal mari in 
întreaga sa activitate.

Trăiască și să se dezvolte neconte
nit prietenia dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Democrat 
din Guineea ! (Aplauze).

Trăiască prietenia și colaborarea 
frățească dintre România și Guineea, 
dintre poporul român și poporul 
guineez ! (Aplauze).

Trăiască solidaritatea în lupta îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului a po
poarelor noastre, a partidelor noas
tre, a tuturor țărilor socialiste, a tu
turor statelor care se pronunță pen
tru o politică nouă !

Trăiască Republica Guineea și po
porul guineez !

Trăiască secretarul general al 
Partidului Democrat din Guineea, to
varășul Sekou Toure, și soția sa I 
(Aplauze).

Trăiască pacea și colaborarea între 
toate popoarele ! (Aplauze).

Ceaușescu pe care îi îmbrățișează cu 
căldură.

In continuarea ceremoniei, minis
trul afacerilor externe al României a 
dat citire Decretului Consiliului de 
Stat prin care se conferă tovarășu
lui Sekou Toure, secretar general al 
Partidului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Guineea, Or
dinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I, „pentru merite 
deosebite în lupta pentru cucerirea, 
apărarea și consolidarea independen
ței și suveranității de stat a Guineei 
și pentru contribuția remarcabilă 
adusă la întărirea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Guineea", și Ordinul „23 August" 
clasa I tovarășei Andree Toură.

Inmînind aceste înalte distincții, 
șeful statului român îmbrățișează cu 
multă prietenie pe președintele Re
publicii Guineea și soția sa.

Asistăm la o adevărată manifestare 
a prieteniei româno-guineeze, asis
tența omagiind timp îndelungat pe

„Guineea salută faptul că poate conta pe deplin 
pe experiența bogată acumulată de Partidul 
Comunist Român și de guvernul României în 
îndeplinirea sarcinilor atît de dificile ale edificării 
unei vieți noi44.

Cuvîntarea tovarășului 
Ahmed Sekou Toure

Tovarășe secretar general al Parti
dului Comunist Român,

La capătul convorbirilor noastre, 
cele două delegații au pus la punct 
importante documente sub formă de 
acorduri — în număr de șase — un 
Tratat de prietenie și un Comunicat 
comun.

Aceste opt documente exprimă în 
fața lumii voința comună a celor 
două guverne și partide ale noastre, 
în numele celor două popoare ale 
noastre, de a coopera sincer, loial, 
intr-un spirit profund de prietenie 
militantă.

Sint mîndru să exprim, în numele 
poporului Guineei, totala mea satis
facție pentru spiritul in care s-au 
desfășurat convorbirile noastre. Și, 
înainte de toate, pentru identitatea 
de obiective care s-a degajat din 
declarațiile noastre atît în legătură 
cu politica națională a partidelor 
noastre, cît și cu privire la politica 
lor internațională.

Noi considerăm vizita dumneavoas
tră în Guineea ca o etapă decisivă 
în strîngerea legăturilor de coopera
re militantă între curajosul popor 
român și poporul Guineei — două 
popoare care au optat de o manieră 
ireversibilă, hotărîte și pline de în
credere. să-și asume totalitatea res
ponsabilităților lor istorice atît prin 
rezolvarea corectă a ansamblului 
problemelor care condiționează exis
tența și dezvoltarea lor, cît și prin 
a aduce într-un mod tot mai activ 
contribuția lor la soluționarea tutu
ror problemelor internaționale, în 
scopul favorizării instaurării unei 
lumi a dreptății, solidarității și păcii.

Noi vom păstra o amintire de ne
uitat despre șederea dumneavoastră 
in Guineea. Noi vom reține din în- 
tîlnirile și convorbirile pe care le-am 
avut cu dumneavoastră sinceritatea 
și convingerea în afirmarea opțiuni
lor revoluției socialiste, sinceritatea 
și convingerea în căutarea soluțiilor 
care să permită o cooperare durabi
lă între Guineea și România. In ca
drul acestei cooperări, Guineea salu
tă faptul că poate conta pe deplin pe 
experiența bogată acumulată de 
Partidul Comunist Român și de gu
vernul României în îndeplinirea 
sarcinilor atît de dificile ale edifică
rii unei vieți naționale fondate pe 
opțiunile socialiste, ceea ce înseam
nă un popor eliberat de toate ba
rierele, stăpîn pe destinul său, și 
care luptă constant pentru întărirea 
păcii între națiuni.

De asemenea, trebuie să subliniem 
ajutorul pe care România a decis 
să-l acorde pentru dezvoltarea eco
nomică, socială și culturală a Gui
neei. Pentru noi contează nu atît 
importanța numerică a ajutorului, 
cit mai ales calitatea acestuia. Dum
neavoastră ați afirmat, de altfel, că 
România nu înțelege să aibă doar 
raporturi comerciale cu Guineea, 
adică să importe din Guineea anu
mite materii prime necesare indus

cei doi șefi de stat. Pecetluind o dată 
mai mult prietenia dintre popoarele, 
partidele și țările noastre, în cronica 
cărora va rămîne înscrisă ca un eve
niment istoric vizita șefului statului 
român, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu îmbră
țișează din nou pe tovarășul Sekou 
Toură și tovarășa Andrăe Sekou 
Toură, în aplauzele vii, puternice 
ale celor de față.

Solemnitatea decorării a fost ur
mată, apoi, de un spectacol de gală 
de adio în onoarea solilor poporului 
român.

In încheierea spectacolului, care 
s-a bucurat de mult succes, întreagă 
asistență, în picioare, aplaudă minute 
în șir pe președinții României și 
Guineei, ovaționează pentru prietenia 
dintre cele două țări. Se scandează 
„Ceaușescu — Sekou Tourâ" într-o 
atmosferă de entuziasm și trăire 
plenară a bucuriei și satisfacției de 
a asista la acest eveniment al prie
teniei româno-guineeze. 

triei sale. România înțelege, dimpo
trivă, să-și aducă contribuția sa, o 
contribuție de calitate, la demararea 
economiei Guineei, economie ce a 
suferit de pe urma dominației colo
niale și care rămine încă înapoiată 
datorită absenței unei baze dinamice 
care să permită valorificarea între
gului potențial economic de care 
dispune Guineea pe solul și în sub
solul său. Spunem de aceea — așa 
cum ați spus și dumneavoastră — 
că cooperarea trebuie să tindă Ia va
lorificarea materiilor prime pe care 
Guineea poate să le producă, spunem 
că aceasta este opțiunea economică a 
Partidului Democrat din Guineea, 
adică să pună la dispoziția poporului 
toate mijloacele necesare evoluției 
sale rapide. Și ultima conferință ce 
s-a ținuț la Conakry, care a reunit 
pe producătorii de bauxită, a ascul
tat și a aprobat liniile directoare pe 
care Guineea le-a trasat în materie 
de dezvoltare economică.

Este de altfel ceea ce ați afirmat 
și dumneavoastră în discursurile 
rostite la Conakry, la Kankan și la 
Labe.

Dorim ca în numele poporului 
Guineei să vă adresăm mulțumirile 
noastre sincere.

înțelegem deci voința poporului 
român de a face mereu mai trainice 
aceste raporturi de cooperare cu po
porul Guineei. Acordurile care au 
fost semnate exprimă o înțelegere 
perfectă între cele două guverne ale 
noastre și conțin toate obiectivele 
unei cooperări care va fi cu atît mai 
fecundă cu cît scopurile sale re
flectă perfect interesele solidare ale 
celor două popoare. Declarăm că 
vom face totul pentru a ne onora 
angajamentele noastre în îndeplini
rea cu fidelitate a acordurilor, a 
tuturor dispozițiilor pe care ele le 
conțin. Noi considerăm că aceste a- 
corduri nu sînt decît un prim pas 
și că alte înțelegeri, și mai importante, 
vor urma, întrucit bazele necesare 
ale unei cooperări strînse există : În
crederea' intre parteneri, identitatea 
de păreri în problemele pe care do
rim să le tratăm împreună, identi
tatea de convingeri ; cu alte cuvinte, 
comunitatea ideologică care va sus
ține ansamblul activităților noastre 
legate direct de aplicarea acordurilor 
pe care le-am semnat acum. 

Din momentele emoționante ale călduroasei primiri în orașul Labe

Sîntem siguri că viitorul va con
firma aceasta și Guineea va acționa 
astfel incit cooperarea cu România 
să servească ca exemplu mobilizator, 
un exemplu pentru toate popoarele, 
înțelegînd prin aceasta că Guineea 
și România au dat dovadă ca țări 
anticolonialiste, antineocolonialiste, 
antiimperialiste și anticapitaliste că 
s-au asociat, punînd în comun resur
sele lor pentru a rezolva într-un 
spirit de echitate problemele care le 
interesează. Și aceste probleme sint 
deopotrivă : . dezvoltarea industrială 
a Guineei — așa cum ați afirmat 
dumneavoastră în mai multe rînduri 
— și schimburi economice cît mai 
largi posibile între Guineea și Româ
nia. Ținem de aceea să salutăm pe 
colaboratorii dumneavoastră care 
și-au pus talentul în elaborarea 
acordurilor și care au acordat sufi
cientă atenție ca dispozițiile acestora 
să reflecte efectiv declarațiile care 
au fost făcute în numele celor două 
guverne ale noastre. în numele parti
delor noastre, de către dumneavoas
tră și de către mine.

Ne luăm angajamentul că, lnceplnd 
de astăzi, prietenia, solidaritatea _și 
fraternitatea militantă dintre Româ
nia și Guineea se vor dezvolta con
stant și vor servi totodată la feri
cirea celor două popoare, a ponorului 
român și poporului guineean, la con
solidarea bazelor independenței na
ționale, suveranității și păcii in fo
losul tuturor națiunilor lumii.

Trăiască opțiunea socialistă I 
Trăiască prietenia revoluționară ! 
Trăiască curajosul popor român ! 
Trăiască prietenul nostru, președin

tele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, fratele nostru 
Ceaușescu și soția sa pe care am 
avut deopotrivă plăcerea și onoarea 
să o avem ca oaspete trei zile în
tregi. (Aplauze).

Noi vom onora invitația care ne-a 
fost adresată de a vizita România, 
dueîndu-ne noi înșine pe pămîntul 
românesc și exprimînd României 
sentimentele de fraternitate ale po
porului Guineei pentru toți bărbații 
și toate femeile acestui popor cu
rajos. (Aplauze).

Trăiască pacea șl să progreseze 
continuu prietenia dintre România și 
Guineea 1 (Aplauze). x

in timpul solemnită(ii inminării înaltelor distincții

Plecarea din Conakry
(Urmare din pag. I)

ale celor două țări. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ahmed 
Sekou Toure trec în revistă garda 
de onoare. Apoi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu își ia rămas bun de la 
Aristides Pereira, secretar general 
al Partidului African al Independen
ței din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde.

Șeful statului român își ia rămas 
bun de la înaltele personalități 
guineeze prezente pe aeroport : Lan
sana Beavogui, membru al Biroului 
Politic Național al C.C. al Partidului 
Democrat din Guineea, prim-minis- 
tru, Ismail Toure, ministrul sectoa
relor economice și financiare, N’Fa- 
mara Keita, ministrul sectoarelor 
sociale, Moussa Diakite, ministrul 
sectoarelor care se ocupă de pro
blemele interne și de securitate, Ma- 
mady Keita, ministrul sectoarelor 
culturii și educației, Alpha Oumar 
Barry, ministrul sectoarelor schim
burilor — membri ai Biroului Politic 
Național al C.C. al Partidului Demo
crat din Guineea, Fily Cissoko, mi
nistrul afacerilor externe, Senainon 
Behaniz, ministrul informațiilor și 
ideologiei, Alioumă Drame, ministrul 
planului, tovarășa Hadja Mafory 
Bamfoura, ministru al afacerilor so
ciale și președinte al Consiliului Na

țional 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, 
brigăzilor de producție și cooperati
velor — membri ai C.C. al P.D.G., 
alți membri ai guvernului, conducă
tori ai organizațiilor de masă și ob
ștești, un mare număr de militanți 
ai Partidului Democrat din Guineea, 
care au ținut să fie prezenți la ce
remonia plecării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a fost salutat, de asemenea, 
pe aeroport de șefii misiunilor diplo
matice acreditați în Guineea. Erau de 
față Valeriu Georgescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în Re
publica Guineea, membrii ambasa
dei și specialiștii români care lucrea
ză în Guineea, ce l-au salutat cu 
multă căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, urîndu-i drum bun.

Locuitorii din Conakry au venit, 
de asemenea, in mare număr, să-1 sa
lute pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Mulțimea adresează urări de drum 
bun, scandează lozinci : „Trăiască 
România", „Trăiască Ceaușescu", 
„Trăiască Ahmed Sekou Toure", 
„Trăiască prietenia româno-guinee- 
ză“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt conduși 
la scara avionului de președintele 
Ahmed Sekou Toure și soția sa, An- 
dree Toure, care își iau un călduros 
rămas bun. Conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări își string 
călduros mîinile, se îmbrățișează. To
varășul Nicolae Ceaușescu iși expri
mă speranța, adresîndu-se președin
telui Toure, de a-1 vedea cît mai cu
rînd în țara noastră. Președintele 
Guineei mulțumește prietenește. A- 
poi, președintele Ahmed Sekou Tourâ 
își ia rămas bun de la ceilalți oaspeți 
români care au însoțit pe șeful sta
tului român în vizita făcută în Gui
neea, tovarășii Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, Vasile Pungan și Ni
colae Doicaru, consilieri ai președin
telui Consiliului de Stat.

De pe scara avionului, conducătorul 
partidului și statului nostru răspunde 
din nou manifestărilor de prietenie 
și cordialitate ale populației din Co
nakry.

La ora 0,15, ora locală, avionul pre
zidențial decolează de pe pista aero
portului din Conakry, îndreptîndu-s« 
spre patrie.
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ADUNAREA DIN ORAȘUL LABE - ECOUL CHEMĂRII LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

La Labe, pe parcursul de la aeroport la stadion, cei doi președinți râspund mulțimii care îi ovaționează

Stimate tovarășe Sekou Toură,
Tovarășă Andree Toură,
Tovarășa guvernator general, Meri 

Keita,
Dragi tovarăși și prieteni.

Aș dori să încep prin a vă adresa 
dumneavoastră, tuturor locuitorilor 
regiunii și orașului Labă un salut 
frățesc șl călduros din partea noas
tră, din partea Întregului popor 
român. (Aplauze).

Ne aflăm de trei zile în Guineea 
prietenă ca invitați ai tovarășului 
Sekou Toură, ai partidului și guver
nului Guineei. (Aplauze).

Facem această vizită de priștenie 
pentru a pune împreună bazele unei 
dezvoltări și mai puternice a colabo
rării și solidarității dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Demo
crat din Guineea, dintre România și 
Guineea. (Aplauze).

Este adevărat că între România 
socialistă și Guineea, care a trecut 
pe calea dezvoltării noi, socialiste, 
există relații de bună colaborare în 
multe domenii de activitate.

Am putut, în aceste zile, să cu
noaștem unele realizări ale poporu
lui guineez pe calea dezvoltării eco- 
nomico-sociale. Tovarășul Sekou 
Toură ne-a vorbit și de ceea ce 
s-a înfăptuit pînă acum, și despre 
planul de dezvoltare pe următorii 
cinci ani.

Ca prieteni sîntem deosebit de 
bucuroși de progresele, de rezulta
tele pe care le-ați obținut pînă acum 
în dezvoltarea economico-socială, în 
întărirea independenței și suverani
tății patriei dumneavoastră.

De asemenea, încercăm o deose
bită satisfacție cunoscînd planul de 
dezvoltare viitoare, eforturile pe 
care poporul prieten guineez, sub 
conducerea Partidului Democrat din 
Guineea, dorește să le realizeze 
pentru a dezvolta puternic întreaga 
viață socială. Dorim să vă adresăm 
pentru realizările de pînă acum 
cele mal calde felicitări și, totodată, 
urări de îndeplinire cu succes a pla
nului cincinal viitor. (Aplauze).

România va sărbători in acest an 80 de ani de la trecerea pe calea 
făuririi unei noi orînduiri sociale. în 
acești ani am lichidat definitiv cla
sele exploatatoare, am făurit o so
cietate nouă, societatea socialistă a 
muncitorilor, țăranilor și intelectua

Cuvîntarea guvernatorului 
El Hadj Mery Keita

Saîutînd pe cel doi șefi de stat — 
președinții Nicolae Ceaușescu șl Se
kou Toură — pe tovarășele Elena 
Ceaușescu și Andree Toură, pe cei
lalți oaspeți, vorbitorul a spus : ,

în această zi memorabilă, plină de 
căldură și de fraternitate militantă, 
îmi revin datoria plăcută și onoa
rea deosebită de a vă transmite sa
lutările cordiale ale militanților și 
militantelor din regiunea Labă, pre
cum și urările lor fierbinți de bun 
venit, în acest moment în care țara 
noastră, realizînd planul cincinal, 
abordează faza decisivă a dezvoltării 
sale.

Tovarășe președinte, noi sîntem 
deopotrivă fericiți și mîndri să sa
lutăm în persoana dumneavoastră pe 
augustul reprezentant al unui po
por prieten care a știut să-și con
struiască societatea socialistă.

Importanta vizită pe care o efec
tuați în Guineea dobîndește în ochii 
noștri o semnificație profundă cu 
atît mai mult cu cît este pentru pri
ma dată cînd un șef de stat român 
ne onorează cu prezența sa. Această 
vizită reprezintă manifestarea cea 
mai elocventă a voinței noastre co
mune de a întări legăturile de prie
tenie, de solidaritate și cooperare bi
laterală care unesc din octombrie 
1958 cele două țări ale noastre, an
gajate pe aceeași cale, calea edifică
rii unei societăți socialiste care să 
excludă mizeria și exploatarea omu
lui de către om. z

Totodată, Partidul Comunist Român, 
pe care îl conduce cu curaj și pri
cepere tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și Partidul Democrat din Guineea, 
sub conducerea clarvăzătoare a tova
rășului Ahmed Sekou Tourâ, sint 
două partide frățești care luptă îm
potriva aceluiași inamic — imperia
lismul — pentru aceeași cauză — 
aceea a apărării nobilelor idealuri de 
libertate, justiție, pace și progres.

Distinși oaspeți, militanții și mili
tantele noastre, recunoscători Parti
dului Democrat din Guineea pentru 
faptul că i-a eliberat de sclavia feu
dală și i-a scos din noaptea colo
nială, apreciază în cel mai înalt grad 
eforturile uriașe pe care le depun 
partidul și guvernul pentru a le 
aduce fericire și prosperitate.

Partidul nostru a fost și va rămîne 
întotdeauna un partid de avangardă, 
funciarmente antiimperialist. Poporul 
nostru, care nu poate renunța la acest 
regim pe care și l-a ales liber, devine 
din ce în ce mai mult ținta atacu
rilor reacțiunii internaționale. A- 
ceasta a atras asupra ponorului nos
tru agresiunea din 22 noiembrie 1970 șl numeroase acte de provocare din

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

lilor, care, uniți, își făuresc viața li
beră, așa cum o doresc ei. (Aplauze).

Am realizat succese însemnate pe 
calea dezvoltării industriei, agricul
turii, științei, culturii, a ridicării ni
velului de trai al întregului nostru 
popor.

Realizările României socialiste, ca 
și ale altor țări socialiste, de
monstrează încă o dată că atunci 
cînd un popor este liber și stăpîn pe 
destinele sale poate realiza, intr-un 
scurt timp, o puternică dezvoltare în 
toate domeniile de activitate. (A- 
plauze).

Din propria experiență a poporului 
român știm că pentru a înfăptui cu 
succes dezvoltarea economiei, cultu
rii, pentru a ridica nivelul de viață 
al poporului sint necesare eforturi 
serioase ale tuturor oamenilor mun
cii. înfăptuirea acestora necesită uni
rea întregului popor, sub conducerea 
partidului, care îndrumă întreaga 
activitate, pentru că numai în strîn- 
să unitate se poate realiza victoria 
noii orîriduiri sociale. (Aplauze).

De asemenea, pentru a asigura 
progresul rapid economico-social 
este necesară dezvoltarea solidarită
ții între statele care luptă pentru 
propășirea lor economico-socială in
dependentă.

Tocmai pornind de la aceasta. 
România dezvoltă larg colaborarea 
cu toate țările socialiste, cu toate 
statele care luptă pentru a-și asigu
ra dezvoltarea independentă. Tot
odată, dezvoltăm relații cu toate 
statele lumii pe baza principiului 
egalității, respectului, independenței, 
suveranității și neamestecului în tre
burile interne.

Ne pronunțăm ferm pentru respec
tarea dreptului fiecărei națiuni, al 
fiecărui popor de a fi stăpîn pe des
tinele sale, de a-și făuri viața în 
mod liber și independent, fără nici 
un amestec din afară. (Aplauze).

Știm că în lume mai sint forțe 
reacționare, că continuă politica im
perialistă, colonialistă și neocolonia- 
listă. De aceea, considerăm că tre
buie intensificată lupta pentru a li
chida aceste stări de lucruri vechi, 
care aparțin trecutului. (Aplauze).

Sprijinim activ lupta popoarelor 
din Guineea-Bissau, Angola, Mo- 
zambic, Namibia, Împotriva domina
ției coloniale și sîntem siguri că, 
cu sprijinul forțelor progresiste, an- 
tiimperialiste de pretutindeni, aceste 

partea fascismului colonial portughez. 
Aceasta înseamnă că noi sîntem 
conștienți de lupta pe care trebuie 
s-o ducem pe toate fronturile : eco
nomic, social și cultural și că noi 
trebuie să rămînem vigilenți pentru 
a respinge orice nouă agresiune. 
Națiunea noastră reprezintă în fapt 
un edificiu al partidului nostru și 
realizările luptei sale constituie o- 
biective deja atinse, constituie mij
loace colective de înfăptuire a isto
riei pe care poporul nostru înțelege 
să și-o clădească și să nu mai su
fere.

Tovarășe secretar general al Parti
dului Comunist Român, noi știm că 
în inima continentului european po
porul dumneavoastră a suferit de-a 
lungul secolelor opresiunea crîncenă 
și apoi dictatura fascistă a lui Anto
nescu, care l-a atras într-o aventură 
nebunească. Dar datorită acțiunii 
curajoase a românilor patrioți și 
demni, dumneavoastră ați depășit 
toate dificultățile, ați opus o rezis
tență dîrză regimului de opresiune 
pentru a mătura în final pentru tot
deauna fascismul șl feudalismul și 
a ajunge la proclamarea republicii. 
De atunci, datorită acțiunii hotărîte 
a curajosului dumneavoastră partid, 
România nu încetează să înregistreze 
progrese în toate domeniile, astfel 
încît ea a ajuns să se afirme pe a- 
rena internațională.

Ca și dumneavoastră, noi am su
ferit de dominație și de exploatare. 
Datorită acțiunii întreprinse de 
Partidul Democrat din Guineea, din 
1947 noi am cunoscut libertatea și 
demnitatea pe care sîntem gata să 
le apărăm din toate puterile.

Distinși oaspeți, noi urmărim cu 
interes uriașele progrese pe care 
curajosul popor român le realizează 
continuu datorită acțiunii dinamice a 
mărețului său partid.

Tovarășe președinte, este greu să 
se găsească cuvinte pentru a expri
ma profundul dumneavoastră simț 
al realității, întrucît în această lume 
plină de neliniști, de război rece și 
adesea de conflicte sîngeroase dum
neavoastră ați știut, prin caracterul 
obiectiv al politicii externe, să intro
duceți un suflu de prospețime și de 
abordare independentă in problemele 
internaționale, sprijinindu-vă pe 
salvgardarea intereselor legitime ale 
popoarelor. Noi înțelegem aici că țara 
dumneavoastră sprijină ferm lupta 
popoarelor contra colonialismului și 
neocolonialismului, pentru accesul 
lor la independență națională și pen
tru întărirea acesteia, condamnind 
totodată în mod ferm politica de a- 
partheid și de discriminare rasială, 

popoare vor obține victoria deplină. 
(Aplauze).

în dorința de a identifica noi căi 
de dezvoltare a colaborării intre ță
rile noastre, am discutat pe larg cu 
tovarășul Sekou Toure, cu alți to
varăși din conducerea de partid și a 
statului dumneavoastră și am pus 
bazele unor acorduri de cooperare 
economică, tehnică, științifică, în ve
derea dezvoltării economico-sociale. 
(Aplauze). Sîntem convinși că acor
durile pentru înfăptuirea in comun 
a unor întreprinderi, a unor activi
tăți în domeniile minier, petrolier, a- 
gricol vor constitui realizări impor
tante în dezvoltarea economico-so
cială a Guineei prietene. (Aplauze). 
Doresc să declar și aici că vom face 
totul pentru a realiză’ în cele mai 
bune condiții aceste acorduri și în
țelegeri, astfel încît colaborarea 
noastră să fie un exemplu de fe
lul cum pot colabora două state in
dependente, dornice să-și unească 
forțele pentru progresul lor econo
mic și social. (Aplauze).

Cum pra și firesc, am discutat și 
multe probleme ale situației inter
naționale. Am ajuns la concluzia co
mună de a întări solidaritatea noas
tră și de a acționa pentru dezvolta
rea solidarității cu țările socialiste, 
cu toate statele șl popoarele care 
luptă împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului. 
(Aplauze).

Sîntem siguri că acordurile care 
le-am realizat, inclusiv Tratatul de 
prietenie și cooperare, pe care ii 
vom semna astăzi, între România și 
Guineea, pun bazele unei Colabo
rări și solidarități trainice între 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Democrat din Guineea, între poporul 
român și poporul guineez.

Să facem totul pentru a întări co
laborarea și solidaritatea noastră, 
pentru binele popoarelor noastre, 
Îientru cauza socialismului și păcii in 
urne! (Aplauze).
Vă urez dumneavoastră, tuturor lo

cuitorilor din regiunea Labă, întregu
lui popor guineez succese tot mai 
mari, sub conducerea Partidului De
mocrat din Guineea, în frunte cu to
varășul Sekou Toură, pentru înfăp
tuirea tuturor obiectivelor! (Aplauze).

Trăiască prietenia dintre România 
și Guineea !

Vă doresc multă sănătate și multă 
fericire 1 (Aplauze).

incompatibilă cu drepturile popoare
lor și cu demnitatea umană.

De asemenea, noi dăm o înaltă a- 
preciere sprijinului constant pe care 
dumneavoastră îl acordați tinerelor 
state hotărîte să-și apere suverani
tatea lor și noi ne amintim încă și 
acum mesajul dumneavoastră de so
lidaritate atunci cînd, la 22 noiem
brie 1970, hoardele imperialiste por
tugheze s-au năpustit sălbatic asupra 
poporului nostru.

Această manifestare de solidaritate 
activă și atîtea altele, între care vi
zita dumneavoastră în Guineea, de
monstrează, dacă mai era nevoie, că 
cele două ponoare ale noastre au a- 
celeașl idealuri, sînt conștiente că 
privesc în aceeași direcție, direcția 
trasată de revoluția socialistă.

Acest moment al vizitei dumnea
voastră este tot atît de istoric ca și 
locul în care se desfășoară, întrucît 
regiunea Labă, care are privilegiul 
de a vă primi astăzi, este locul de 
naștere al eroului nostru național 
Alpha Yaya Diallo.

Dorim să folosim această ocazie 
solemnă pentru a vă reafirma în
treaga prietenie a poporului' munci
tor din Guineea angajat necon
diționat sub conducerea clarvăză
toare a președintelui său prea 
iubit, strategul Ahmed Sekou 
Toută, în lupta contra forțelor 
retrograde. Cu aceeași ocazie, mili
tanții și militantele noastre exprimă 
întreaga lor recunoștință Comitetului 
Central al Partidului Democrat din 
Guineea și în mod deosebit responsa
bilului suprem al revoluției, coman
dantului șef al Forțelor armate popu
lare și revoluționare, pentru a fi ales 
regiunea Labă ca o etapă a călăto
riei dumneavoastră în Guineea.

Tovarășe secretar general al Parti
dului Comunist Român, distinși 
oaspeți, deși cele două țări ale 
noastre aparțin unor continente di
ferite am dori să vă simțiți ca acasă 
în Republica Guineea, iar la Labă 
ca în localitatea dumneavoastră na
tală, Scornicești, întrucît tradiția os
pitalieră africană și, înainte de toate, 
fraternitatea în lupta care ne unește 
o doresc astfel.

Trăiască , Republica Socialistă 
România 1

Trăiască Republica Guineea !
Trăiască președintele Nicolae 

Ceaușescu !
Trăiască președintele Ahmed Sekou 

Toură !
Trăiască prietenia și cooperarea 

româno-guineeză, scumpă fiecărui 
bărbat și femeie din Guineea ! 
(Aplauze),

Laminarea încheie meta
morfoza devenirii metalu
lui in combinatul de aici, 
din Reșița, de Ia poalele 
Semenicului. Operații teh
nologice complicate, de 
mare finețe și precizie 
tehnică, transformă oțe
lul lingouri în profile di
verse. Laminoriștii și-au 
propus inițial ca în 1974 să 
bată toate recordurile ante
rioare. Se părea că 22,5 mii 
tone de laminate, ce ur
mau a fi date in plus față 
de prevederile planului în 
acest an, reprezintă o li
mită peste care nu s-ar 
putea trece. Dar anga
jamentul oțelarilor de a 
realiza suplimentar 40 000 
tone oțel i-a determinat 
pe laminoriști la o mai e- 
xigentă reevaluare a re
zervelor în privința capa
cităților de producție de 
care dispun.

— Cu o depășire de 22,S 
mii tone laminate ne situ
am, din capul locului, in 
urma furnaliștilor și oțela
rilor în întrecerea socia
listă, ne spune Nicolae An- 
drițoiu, secretarul comite
tului de partid din secție. 
Rămînea astfel nefinaliza
tă o parte din producția 
suplimentară de metal da
tă de oțelari.

După calcule, de data a- 
ceasta mai „strînse", după 
ce fiecare din cei peste 
2 000 de laminoriști și-a 
spus cuvîntul, hotărîrea a 
fost luată : „Vom prelucra 
întregul spor de producție 
dirijat de la cuptoarele 
Martin către liniile de la
minare". Aceasta înseamnă, 
de fapt, aproape dublarea 
angajamentului anual asu
mat inițial de către lami
noriștii reșițenl. Iar faptul 
că, de la începutul anului 
și pînă acum, s-au produs 
în plus 7 800 tone laminate 
atestă, cu temeinicia fap
telor, că suplimentarea an
gajamentului are un puter
nic suport material.

Caracteristica activității 
ce se desfășoară în secție 
este aplicarea amplului 
program de modernizare, 
de perfecționare a muncii 
în fiecare sector, în vederea 
utilizării cu indici superiori 
a capacităților de producție.

„Consacram toate forțele noastre 
sporirii producției agricole"

Răspunsuri, argumentate prin fapte, la chemarea 
conferinței pe țară din agricultură

NEAMȚ
Pe ogoarele județului Neamț, zilele 

care au trecut de la conferința pe 
tară a cadrelor de conducere din a- 
gricultură au fost marcate de o am
plă mobilizare de forțe la lucrările 
de îmbunătățiri funciare, de fertili
zare și pregătire a terenului în ve
derea însămînțărilor de primăvară. 
Astfel, pe baza unui program elabo
rat de biroul comitetului județean de 
partid, mii de țărani cooperatori din 
comunele Oniceni, Brusturi. Gîrcina, 
Girov și altele participă la execu
tarea de lucrări de desecare și la 
punerea în stare de funcționare a 
sistemelor locale de irigații. „Cetă
țenii din Oniceni, spre exemplu — 
ne informa tov. Ion Agachi, pre
ședintele consiliului popular — au 
executat lucrări pentru regularizarea 
albiei rîului Bîrlad pe o lungime de 
2 km. redindu-se astfel circuitului 
agricol aproape 120 hectare". Un alt 
fapt, consemnat în comuna Brusturi. 
Aici, tinerii au luat sub patronajul 
lor toate lucrările de desecare pentru 
scoaterea de sub apă a circa 300 
hectare, deschizînd un șantier pro
priu. Acestei acțiuni patriotice — 
care se va extinde și pe raza comu
nei Răucești — i s-au alăturat și un 
mare număr de tineri din unitățile 
economice și instituțiile orașului Tg. 
Neamț. La Girov, peste 150 țărani 
cooperatori lucrau la un canal lung 
de 2,5 km. menit să prevină băltirea 
apei pe 85 hectare pășune.

Se desfășoară intens și lucrările de 
pregătire a terenului și de însămîn- 
tare a culturilor timnurii. în scurtă 
vreme, mecanizatorii de la S.M.A. 
Dumbrava Roșie au executat arături 
pe 238 hectare și au pregătit pentru 
însămințări aproape 600 hectare. Ing. 
Stan Iordăchescu, de la cooperativa 
agricolă Gîrcina. ne informa că, pînă 
acum, s-a fertilizat cu azot o supra
față de 160 hectare cultivate cu grîu. 
„Din cauza deficitului de apă din sol 
— spunea interlocutorul nostru — 
această primă fertilizare de primă
vară s-a făcut cu cantități moderate 
de azot, urmînd ca, în raoort cu 
evoluția gradului de' umiditate, să 
mai aplicăm o fertilizare fazială".

în bilanțul activității oamenilor 
muncii de pe ogoarele județului 
Neamț, pe perioada care a trecut de 
la conferința pe țară a cadrelor de 
conducere din agricultură, au mai 
fost consemnate : executarea de ară
turi pe aproape 4 500 hectare — 
practic această lucrare fiind încheia
tă — și pregătirea a 3 900 hectare 
pentru insămîntările din actuala 
campanie agricolă. Sînt dovezi eloc
vente ale hotărîrii tuturor celor ce 
muncesc pe ogoarele acestui județ 
de a transpune în viată angajamen- 

■ tul întregii noastre tărănimi privind 
obținerea în 1974 a unor producții 
agricole record.

Ion MANEA
corespondentul ..Scîntell"

MUREȘ
La consfătuirea pe țară a cadrelor 

de conducere din agricultură s-a sub
liniat necesitatea realizării progra
mului de dezvoltare a plantelor teh
nice, pentru care trebuie să se ac
ționeze tocmai acum cînd se însă- 
mînțează unele din aceste culturi. în 
județul Mureș, unde se cultivă a-

Astfel, îmbunătățirea pro
gramării producției pe lami
noare, organizarea judici
oasă a aprovizionării cu 
blumuri și țagle, reducerea 
continuă a numărului de 
întreruperi accidentale în 
funcționarea utilajelor prin- 
tr-un riguros și permanent 
control pentru prevenirea 
acestora au dus la micșo-

— în primul rînd, între
cerea înseamnă o corelare 
perfectă între asigurarea o- 
țelului, la calitățile pro
gramate, in Ioturi cit mai 
mari, incălzirea optimă a 
lingourilor și trecerea lor 
cit mai rapidă prin valțuri 
— ne explică șeful lami
nator, Mihai Crețan, de 
la linia de profile mijlocii.

REȘIȚA:

Laminoriștii
9

au hotărît 
să-si dubleze 

9 

angajamentul 
anual

rarea timpilor neproduc
tivi j aceștia au ajuns la 
6,89 la sută la linia reversi
bilă, față de 7 la sută pla
nificat, iar la cea de profile 
mijlocii la 6,83 la sută, față 
de 16 la sută planificat.

Ce înseamnă practic să 
te întreci în condițiile 
de lucru de Ia secția lami
noare ? Mihai Cretan, Cor
nel Voicu, Mihai Poșa. An
drei Bodre, Gheorghe Pîrvu, 
oricare dintre laminoriști 
ne pot dezvălui amănunte 
despre întrecerea pasionan
tă ce se desfășoară între 
colectivele celor patru liniî, 
între fiecare schimb, echi
pă și om în parte.

Din această perfectă core
lare apar plusurile de pro
ducție. Acum, în întrece
rea dintre schimburile de 
la linia noastră conduce e- 
chipa lui Cornel Voicu cu 
un plus de 427,5 tone, după 
care urmăm noi cu 260 to
ne. Dar hotărîrea echipei 
noastre este să-i ajungem 
și să-i întrecem pe actua
lii fruntași.

O întrecere asemănătoa
re se desfășoară și la la
minorul de tablă, între 
schimburile conduse de 
Andrei Bodre, Gheorghe 
Pîrvu, Dumitru Glogovi- 
ceanu, la linia reversibi
lă și laminorul de banda
je. în competiția dintre

proape 16 000 ha cu sfeclă de zahăr, 
au fost luate măsuri hotărîte în ve
derea obținerii în acest an a unei 
producții medii de 30 000 kg la hec
tar și chiar depășirii acestei pro
ducții. Ca și pentru celelalte culturi, 
a fost arată întreaga suprafață din 
toamnă, s-au încorporat circa 450 000 
tone îngrășăminte naturale, reușin- 
du-se astfel să se fertilizeze pentru 
sfeclă în jur de 40 la sută din su
prafață. în fiecare unitate cultivatoa
re de sfeclă a fost asigurată sămînta 
necesară, iar specialiștii au stabilit 
reglajele mașinilor de semănat, pen
tru ca să se obțină densitatea opti
mă.

„Dat fiind condițiile climatice din 
această perioadă — ne arăta ing. 
loan Olteanu, director al direcției 
agricole județene — s-a recomandat 
specialiștilor efectuarea unor lucrări 
superficiale pentru menținerea apei 
în sol. O atenție deosebită se acordă 
fertilizării cu îngrășăminte chimice, 
în acest scop, toate semănătorile 
S.P.C. 6 au fost adaptate pentru ad
ministrarea îngrășămintelor chimice 
pe rinduri, concomitent cu sămînța, 
ceea ce duce la folosirea cu mare 
randament a îngrășămintelor".

Zilele acestea a început semănatul 
sfeclei de zahăr, care se va 
cultiva pe întreaga suprafață în 
acord global. Peste tot se evi
dențiază grija pentru executarea u- 
nor lucrări de cea mai bună calita
te, care să asigure obținerea de recol
te mari.

DEAKI Lorand 
corespondentul „Scinteii"

în cea mai mare parte a județului 
Olt, datorită lipsei de precipitații din 
iarnă, cantitățile de apă din sol sînt

r

j
Dezvoltarea și diversificarea serviciilor

către populație
în acest an, în centrul preocu

părilor U.J.C.M., Brașov se află 
dezvoltarea și diversificarea 
unităților prestatoare de servi
cii către populație atît în mu
nicipiul Brașov, cit și în cele
lalte orașe ale județului. Anul 
trecut, de pildă, au fost deschise 
31 unități, cu 11 mai mult decît 
era prevăzut. Printre acestea 
amintim o unitate de nichelaj, 
un centru de meditații, un ate
lier de confecționat îmbrăcă
minte sport la Brașov, o cură
țătorie chimică la Făgăraș, un 
centru de spălat, curățat și vop
sit la Codlea, o unitate de re
parat ceasuri la Săcele, centre 
de reparat încălțăminte la Bra
șov și în orașul Victoria, un 
magazin de desfacere a produ
selor industriale executate în 
unitățile proprii ale Brașovului, 
în cursul acestui an, acțiunea 
de dezvoltare și diversificare a 
unităților prestatoare de servi
cii către populație se va desfă
șura cu aceeași intensitate. Se 
prevede să fie deschise un nu
măr de 26 de noi unități de 

colectivele de laminoriști 
de la combinatul reșițean, 
fruntașii lunii februarie 
sînt cei de la linia de 
profile mijlocii, care au 
depășit sarcinile de plan 
cu 13,3 la sută, urmați în
deaproape de colectivul la
minorului de bandaje — 
cu 13,1 la sută depășire, de 
cel al liniei de tablă — 12,1 
la sută depășire.

întrecerea este viguroasă, 
pasionantă. Clasamentul, la 
ora cînd apar aceste rin- 
duri, poate a suferit mo
dificări. Laminoriștii, prin 
hărnicia și ambiția lor 
îl schimbă de la o zi 
la alta și chiar de la 
oră la oră. Dar a munci 
mai repede la laminoare 
înseamnă, în primul rînd, 
a munci mai bine. Căci, o 
importantă cotă din pro
ducția peste plan realizată 
de secție provine din re
ducerea profilelor necores
punzătoare calitativ. Pier
derile prin rebuturi au 
scăzut de la începutul a- 
nului cu 50 la sută față de 
nivelul anului trecut. Și 
încă o remarcă. La comen
zile pentru export (acestea 
nu sînt puține) nu s-a în
registrat nici un refuz ; 
dimpotrivă, partenerii stră
ini și-au suplimentat solici
tările.

Dublîndu-șl angajamen
tul, laminoriștii reșițeni 
s-au aliniat eforturilor fur
naliștilor și oțelarilor re- 
șițeni de a obține în acest 
an un milion tone de oțel 
— cea mai mare producție 
din istoria combinatului. Și 
cînd condițiile de lucru 
nu sînt tocmai ușoare — 
secția laminoare se află 
în extindere, procesul de 
producție desfășurîndu-se 
în paralel cu efectuarea 
unor mari investiții — 
realizarea peste plan a 
40 000 tone laminate con
stituie, într-adevăr, o ac
țiune remarcabilă, care de
monstrează o înaltă conști
ință socialistă, caracteristică 
reșițenilor.

Dan CONSTANTIN 
Nicolae CATANA

mai reduse. Pentru a se obține to
tuși recolte mari la hectar, bunii gos
podari au luat măsuri să extindă 1- 
rlgațiile. De aceea, pe lingă siste
mele mari, Terasa—Corabia, Sa
dova—Corabia și Stoienești—Vișina, 
mii de cooperatori execută acum 
lucrări pentrtf amenajarea altor su
prafețe. Merită remarcată inițiativa 
cooperatorilor din Izbiceni, care, prin 
măsurile luate, vor iriga întreaga su
prafață a cooperativei. Cea mai mare 
parte a terenului acestei unități este 
cuprins în sistemul de irigații Te
rasa—Corabia. O altă suprafață însă, 
de circa 800 ha, era în afara siste
mului. Dar pe aici trece un canal 
principal de evacuare a apelor din 
sistemul menționat. Cooperatorii 
s-au gîndit ca apa rezultată din re
țeaua de evacuare să fie folosită la 
frigat. „După ce s-a .primit avizul 
soecialiștilor — ne spunea Gheorghe 
Zarcu, președintele cooperativei — 
am trecut rapid la amenajarea tere
nului. Cooperatorii, mobilizați de 
chemarea adresată de recenta confe
rință pe țară a cadrelor de condu
cere din agricultură, participă în 
mare număr la executarea de cana
le, la curățirea celor existente, la 
dalarea unor porțiuni ce prezintă in
filtrații etc. Zilnic sînt prezent! la 
aceste lucrări peste 350 de țărani 
cooperatori. în curind, operațiunile 
pentru amenajarea noii suprafețe se 
vor încheia, astfel că în acest an 
toată suprafața cooperativei agricole 
Izbiceni va fi cultivată în sistem iri
gat.

Asemenea acțiuni, care urmăresc 
să se folosească orice sursă de apă 
pentru irigarea culturilor și, deci, 
pentru sporirea producțiilor, au fost 
Inițiate în foarte multe unități agri
cole din județul Olt

Emillan ROUĂ
corespondentul „Scinteii"

prestații, cele mai multe în 
noile cartiere de locuit. în cu
rind vor fi deschise la Brașov 
o nouă unitate de reparat mo
bilă și tapițerie, o unitate de 
reparații și călcat haine, o uni
tate de cosmetică pe Calea 
București. Alte unități — de 
foto-color, foto-copii și foto-ce- 
ramică, de încărcat acumulator' 
ppntru autoturisme și una de 
vopsit-nichelat și cromat ur
mează să fie șl ele deschise pînă 
la sfîrșitul anului la Brașov și, 
respectiv, la Codlea.

Tot pentru acest an, meșteșu
garii brașoveni și-au propus să 
dezvolte și mai mult prestațiile 
care vizează ușurarea muncii 
femeii, cum ar fi asigurarea de 
îngrijitoare pentru copii, cură
țirea locuințelor, spălatul și căl
catul lenjeriei etc. Pentru mai 
buna organizare a acestor acti
vități se preconizează crearea 
unei cooperative de sine stătă
toare.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scîntell"

I FAPTUL 
i DIVERS 
! Schimbare 

de rută
La o răspîntie de pe șoseaua 

• Bacău—Piatra Neamț, tinărg 
IM. N. a făcut semn unui camion, 

la volanul căruia se afla Dumir 
tru Luca. Spunîndu-i că pierdu- 

Ise autobuzul și că se grăbește, 
l-a rugat pe șofer s-o ducă pînă 
la destinație, mai ales că era în 
drumul lui. Șoferul i-a făcut 

Iloc lingă el, în cabină. Dar abia 
ieșit din localitate, șoferul a pă
răsit șoseaua și a virat pe un 

Idrum lăturalnic. Zadarnice au 
fost protestele tinerei fete, za
darnice lacrimile, rugămințile. 
Șoferul, împreună cu alți tineri, 

Iaflați în camion, au violat-o. LÎ 
se pregătește o „schimbare de 
rută" pe timp îndelungat.

I Băutura
I ideală...

|...este apa minerală — scriam 
șl noi în faptul divers din 10 fe
bruarie cu titlul „Cișmelele în-

I setate", despre lipsa de apă din 
gara Tg. Mureș și despre faptul 
că la bufetul din stație călăto-

Irii n-aveau cu ce-și potoli se
tea, decît cu țuică și vin. Iată 
ce ne răspunde șeful coordona- 
Itor al stației, I. Birsan : „Vă 
informăm că am luat măsurile 
necesare, astfel că în prezent 
cișmelele funcționează. Totoda- 

Ită, la bufetul gării a început să 
se vîndă apă minerală, atît la 
sticlă, cît și la pahar. în plus, 

Ila una din tejghele se oferă, în 
exclusivitate, apă minerală și 
răcoritoare". Un răspuns Ia ca- 
re-ți lasă gura apă. Să fie în-

| tr-un ceas bun 1

| Nu calul era 
I „cal de 

bătaie"
Ion Bălă, din comuna lonestl 

1 (Vilcea), s-a pomenit c-un cal 
Iin ograda sa. Omul, de bună 

credință, l-a luat de căpăstru 
să-l ducă la sediul cooperativei 

I agricole. Fulgerător, o lovitură 
puternică l-a trintit la pămint, 
amețindu-l, după care, mai bine 
de o lună de zile, omul n-a mai 

I fost bun de muncă. In fața 
instanței, stăpina calului, Ecate- 
rlna Cinci, adusese doi martori 
care să declare că nu ea, ci ca- 

I lul l-a lovit cu cdpita. Numai ci 
martorii, văzînd unde voia E.C, 
să „bată șaua", au spus adevă- 

Irul, fi astfel calul nu a mai ră
mas... „cal de bătaie44.

| „Drum bun"

I
De la Beba Veche, pini la 
Sinnicolau Mare, E.S. a călătorit 
fără nici o grijă. Aici insă, in 
Iautogară, cînd a vrut să-și ia 

bilet pentru a-și continua călă
toria cu un alt autobuz, mai ia 
portmoneul de unde nu-i. Se 

Iafla in el o sumă mare de bani, 
iar acum, nu mai avea cu ce 
să-fi cumpere nici măcar bilet.

I
Să i-l fi furat cineva ? Să-l fi 
pierdut ? Autobuzul cu care ve
nise plecase la garaj. Iată Insă 
că, nu peste mult timp, șoferul 

Ilon Munteanu se întoarce la 
autogară cu portmoneul .găsit 
sub o banchetă. I l-a înminat 

I călătoarei odată cu urarea
„drum bun44,

| Roata morii 
| se nvîrtește... 
IDe învîrtit se învîrtește ea, 

roata morii, și în realitate, și în 
cunoscutul cîntec popular. în
trebarea e : cum se Învîrtește 7 

ICa să afle un răspuns cît mai 
exact, serviciul economic al Mi
liției județene Argeș a efectuat 

Iun control la 11 mori și într-o 
serie de unități de panificație 
și centre de vînzare. Și iată că 
morișca verificărilor s-a soldat, 

Iîn unele părți, cu un plus ne- 
înscris în evidențe de 2 200 kg 
făină, iar în altele cu un minus 

Ide 750 kg. în consecință, 29 de 
morari, brutari și vînzători au 
fost amendați, iar alți 8 averti
zați. Fiind vorba de panificație, I faptele bune s-au ales de cele
rele, precum griul de neghină. 
Se aude că vor mai fi controa- 

Ile similare și prin alte părți»
Că doar... roata morii se-nvir- 
tește.

„Actele| vorbește"

I între atribuțiile de serviciu,
în calitate de primitor-distri- 
buitor la întreprinderea de re- 

Ițele electrice Sibiu, S. Simion 
o avea și pe aceea de a ține 
evidența bonurilor de benzină 
primite șl a cantităților distri- 

Ibuite. Cum avea în mină și pîi- 
nea, și cuțitul, S. Simion s-a 
gîndit să-și taie și el o „feliu- 

Iță". A început modest : sustra
gerea unui „bonuleț" de 10 litri 
benzină. Apoi, de la progresia I aritmetică a trecut la cea geo
metrică și, cu acte în regulă — 
că „actele vorbește" — a ajuns, 
într-un timp record, la sustra- 

Igerea unei cantități de benzină 
în valoare de 41 657 lei. A fost 
de ajuns ca pe „rețeaua" lui de I falsuri să se producă un sin
gur scurt-circuit, pentru ca să 

. se... ardă. Și benzina arde tare I

Rubrlcd redactata de

I Petre POPA 
Gheorqhe DAVID
și corespondenții „Scinteii"
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Sînt fericit să vă adresez, domnule președinte, In momentul sur

volării teritoriului Republicii Socialiste România, împreună cu salutul 
meu prietenesc, cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră 
personală, precum și pentru prosperitatea poporului român.

La acestea adaug asigurarea Înaltei și cordialei mele consideratiuni.

GEORGES POMPIDOU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
Foarte impresionați de dovada de simpatie din partea Excelenței 

Voastre cu prilejul accidentului survenit în apropiere de Paris, accident 
care a cauzat numeroase pierderi de vieți omenești, vă rog să primiți, 
domnule președinte, expresia sincerelor noastre mulțumiri.

FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

Lucrările „Conferinței europene 
de planificare sanitară națională"

La București • început, marți, 
„Conferința europeană de planificare 
sanitară națională", organizată de 
Biroul regional pentru Europa al 
Organizației Mondiale a Sănătății — 
O.M.S. — in colaborare cu Ministerul 
Sănătății.

La lucrări participă expert! din 28 
de țări ale continentului nostru, care, 
timp de cinci zile, vor dezbate. în 
ședințe plenare și pe secții de spe
cialitate, problemele planificării sa
nitare, sub prisma dezvoltării națio
nale. precum $i evaluarea progra
melor de sănătate publică. Discuțiile 
au ca obiectiv transmiterea informa
țiilor cu privire la cele mai noi date 
despre planificare sanitară, efectua
rea unui schimb de vederi referitor 
la metodele și sarcinile In acest do
meniu. examinarea problemelor pe 
care le ridică învățarea acestor dis
cipline și indicarea temelor care ar 
putea constitui preocupări de cerce
tare.

La ședința de deschidere au luat 
parte Theodor Burghele, ministrul 
sănătății, Leo Kaprio, directorul Bi
roului regional pentru Europa al 
O.M.S.. alte persoane oficiale.

în alocuțiunea inaugurală, rostită 
In numele conducerii Ministerului 
Sănătății. Alexandru Calomfirescu, 
prim-adjunct al ministrului, a salu

Sosirea unei delegații a Partidului Unit al
Independenței Naționale-U.N.I.P.-din Zambia

Marți a sosit în Capitală delega
ția Partidului Unit al Independenței 
Naționale — U.N.I.P. — din Zambia, 
condusă de Andrew Bob Mutemba, 
președinte al Comisiei U.N.I.P. pen
tru problemele tineretului și sportu
lui, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
va face o vizită de prietenie și 
schimb de experiență în țara noas
tră. Din delegație fac parte S. Soko 
și F. Bulawayo, membri ai Comite
tului Central al Partidului Unit al 
Independenței Naționale — U.N.I.P., 
și M. Ndlovu, activist al U.N.I.P.

Delegația de specialiști chinezi in domeniul 
industriei ușoare a părăsit Capitala

Delegația de specialiști chinezi, 
condusă de Tsao Lu, prim-adjunct 
al ministrului industriei ușoare și 
aLmentare din R.P. Chineză, care a 
făcut o vizită în țara noastră la in
vitația Ministerului Industriei 
Ușoare, a părăsit marți Capitala, 
indreptîndu-se spre patrie.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au

Spectacol de gală al ansamblului folcloric „Dajti" 

din R. P. Albania
Tn încheierea turneului întreprins 

cu succes în mai multe orașe ale 
țării noastre, ansamblul folcloric 
„Dajti" din R.P. Albania a prezentat 
marți seara un spectacol de gală în 
sala ansamblului „Rapsodia ro
mână" din Capitală. Valoroasa for- 
mație a oferit publicului bucureș- 
tean prilejul de a cunoaște cîntece 
din folclorul tradițional și mai nou 
al Albaniei, creații coregrafice ce 
redau sugestiv aspecte din viața de 
astăzi, din munca avîntată. construc
tivă, a poporului albanez. în semn 
de prețuire față de gazde, artiștii al
banezi au inclus în program și piese 
folclorice românești.

cinema
• Păcală : PATRIA — 9,30; 12,30; 
16,30; 30, FAVORIT — 9,30; 12,50; 
16; 19.
• Fantastica aventură a Iul 
„Neptun" : SALA PALATULUI — 
17,14 (seria de bilete — 4946); 20,ia 
(seria de bilete — 4947), BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,15; 16; 18,30; 
21.
• Al șaptelea cartuș : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 13,15;
30,30.
« Prințul Bob t CENTRAL — »,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate
pentru copil i DOINA — 9,45;
11.15.
• Șase viteji colinda lumea : 
DOINA — 12,30; 14,30; 16,30; 18,30.
• Program de filme documen
tare : DOINA — 20,15.
• cldul : SCALA — 9; 12,45; 16,30;
20.15.
• Proprietarii : MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA- 
CARA — 8; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20,15.
• Ctnteeul 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; îl,
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,14; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15. 

tat pe participant și a subliniat im
portanța acestei reuniuni, care se 
înscrie in contextul general al pre
ocupărilor pentru asigurarea unei 
ocrotiri eficiente a populației.

în cuvîntul său, Leo Kaprio a ex
primat calde mulțumiri guvernului 
român pentru posibilitatea organiză
rii la București a conferinței. Pre
zenta manifestare, a spus in conti
nuare vorbitorul, urmează unei largi 
suite de acțiuni internaționale, desfă
șurate sub egida O.M.S., cu privire 
la planificarea sănătății, care au dez
bătut și analizat, între altele, dife
rite aspecte specializate ale planifi
cării, evaluarea programelor privind 
asigurarea sănătății mamei si copi
lului. informații și date statistice în 
planificare etc. Evidențiind semnifi
cația conferinței, el a relevat rolul 
deosebit pe care concluziile sale le 
vor avea pentru desfășurarea lucră
rilor celei de-a 24-a sesiuni a Bi
roului regional pentru Europa al 
O.M.S., care va avea loc în această 
toamnă tot în țara noastră.

Ca președinte al conferinței a fost 
ales prof. univ. Dan Enăchescu.

*
Seara, ministrul sănătății, Theodor 

Burghele, a oferit un cocteil în o- 
noarea participanților la conferință.

(Agerpres)

Delegația zambiană a fost întîmpi- 
nată la aeroport de tovarășii loan 
Cîrcei, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., Alexandru Szabo, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Nicolae Drijman, adjunct 
de șef de secție la Consiliul Central 
de Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale.

(Agerpres)

fost salutați, la plecare, de Nicolae 
Enea, prim-adjunct al ministrului, și 
Ion Bazac, adjunct al ministrului 
industriei ușoare, de alte persoane 
oficiale.

A fost de față Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze la București.

(Agerpres)

La spectacol au asistat Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, Ni- 
kolla Profi, ambasadorul R.P. Alba
nia la București, alți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

Asistența a răsplătit cu vii aplauze 
interpretarea plină de prospețime și 
autenticitate a lucrărilor cuprinse In 
program, măiestria artistică a mesa
gerilor folclorului albanez.

(Agerpres)

• Dincolo de nisipuri : LIRA —
15,30; 18; 20,15, FLORE ASCA —
15,30; 18; 20,15.
• Aurul negru din Oklahoma :
EXCELSIOR — 9; 11,14; 15.30; 16; 
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Trecătoarele iubiri : COSMOS 
— 15,30; 18; 20,15, CIULEȘTI — 
15,30: 18; 20,15.
• Frații Marx la circ — 14,30,
Cas." Ricordi — 16,30; 18,45, Omul 
care a ucis — 20,45 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Misterioasa prăbușire : VICTO
RIA — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18.30; 21, COTROCENI — 14; 16; 
18: 20, ARTA — 15.30; 18; 20.15.
• Nu trișa, draga : ÎNFRĂȚIREA
INTRE POPOARE — 15,30; 18;
20,15, VITAN — ÎS,30: 18; 20.
• Joe Kidd i LUMINA — 8.30; 
10.30; 12.30; 14,30; 16,30; 18.45, 20,45, 
POPULAR — 15,30: 18 : 20,15.
• Chemarea străbunilor : GRT- 
VIȚA — 9; 11.15: 13,30: 16; 16,15:
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.

? Trenul spre stația „Cerul" : 
ACEA — 15,30.

• Intlmpl&ri 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) :

Primire la C.C. al P.C.R. Cronica zilei
Tovarășul Mihai Gere, membru su

pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a primit, 
marți, delegația de activiști ai P.C. 
Bulgar, condusă de Atanas Doicev, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P. C. Bulgar, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită în schimb 
de experiență în țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Adrian Rogojan, adjunct de șef de 
secție la Consiliul Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale.

Convorbirea, care a avut loc cu 
acest prilej, s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Salut colegial ziarului 
„Neuer Weg“

S-au împlinit 25 de ani de la a- 
pariția ziarului „Neuer Weg“, or
gan al Frontului Unității Socialiste 
din Republica Socialistă România, 
în toți acești ani, alături de întrea
ga noastră presă, prin cuvîntul ti
părit în limba germană, „Neuer 
Weg“ s-a afirmat cotidian ca o 
tribună de luptă a Partidului Co
munist Român pentru construirea 
socialismului, ca instrument activ 
al acțiunilor inițiate și conduse de 
partid pentru a asigura dinamis
mul edificării noii orînduiri, proce
sul de perfecționare a întregii 
noastre vieți social-economice, 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor, întărirea continuă a 
unității și frăției oamenilor mun
cii — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități. „Neuer 
Weg“ a adus și aduce o con
tribuție valoroasă prin răspîndirea 
cuvintului partidului la unirea 
eforturilor tuturor oamenilor mun
cii pentru ridicarea eficienței acti
vității economice, generalizarea ex
perienței înaintate din industrie și 
agricultură, pentru dezvoltarea cul
turii socialiste și perfecționarea 
procesului instructiv educativ din 
școli, atragerea tot mai activă a

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT > SPORT • SPORT

NOI COMENTARII ÎN PRESA BERLINEZA DUPĂ STRĂLUCITĂ 

PERFORMANȚA A HANDBALIȘTILOR ROMANI

BERLIN 12 (Agerpres). — La ru
bricile de sport ale ziarelor care apar 
la Berlin continuă să fie comentat 
rezultatul finalei celui de-al 8-lea 
campionat mondial masculin de hand
bal, finală in care, cum se știe, echipa 
României a intrecut selecționata 
R. D. Germane.

In ziarul „Neues Deutschland" se 
scrie, intre altele : „Entuziasmul ju
cătorilor români, după fluierul final, 
este de înțeles. Această echipă reușea 
să ciștige pentru a patra oară titlul 
de campioană mondială. După suc
cesele realizate la edițiile din 1961, 
1964 și 1970, formația antrenată de 
Nicolae Nedef a dovedit din nou că 
este cea mai bună selecționată de 
handbal din lume. Felicitările noastre, 
campionilor mondiali I

Echipa României a ciștigat pe me
rit finala. Variantele tactice au jucat 
un rol important in această finală. 
Românii foloseau de cele mai multe

HANDBAL FEMININ

Univ. Timișoara — 
T. S. C. Berlin 19 -17

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scînteii", Cezar Ioana). — Marți 
seara, în sala „Olimpia" din Timi
șoara, a luat sfirșit cea de-a Vl-a 
ediție a turneului internațional de 
handbal feminin „Cupa primăverii", 
organizat de clubul sportiv „Univer
sitatea" din localitate. în meciul de
cisiv pentru ocuparea primelor locuri 
s-au Intîlnit formațiile Universita
tea Timișoara și T.S.C. Berlin, cam
pioana R.D.G,, neînvinse în parti
dele anterioare. La capătul unui joc 
viu disputat, timișorencele au obți
nut victoria cu scorul de 19—17 
(11—7). Celelalte două competitoare 
— N.K. Varde (Danemarca) și Nitra- 
monia Făgăraș — au ocupat locurile 
următoare, ambele cu cite 1 punct, 
realizat în partida lor directă, al că
rei scor a fost egal : 11—11 (5—5).

UNIREA — 11; 15,30; 19, VOLGA 
— 10; 13; 16; 19,15,
• Semurg, pasărea fericirii : 
MUNCA — 10.
• Jandarmul se însoară : MUN
CA — 16; 18; 20.
• Judo : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18; 20.15.
• Veronica se întoarce t FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
• Ultimele șase minute : CRIN- 
GAȘI — 16; 18,15.
• Misiunea secretă a maiorului 
Cook : PROGRESUL — 15,30; 18 :■
20,15.

teatre
« Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Recital de sonate susținut de 
Alexandru Dcmetrlad șl Mihal 
Constantlnescu. In program : mu
zică franceză — 20.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Zodia Taurului — 19,30.
o Teatrul de comedie : O noapte 
furtunoasă — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Pygmalion — 20. (sala 
Studio) : Noile suferințe ale tlnă- 
rulul „W“ — îo.

în timpul vizitei in țara noastră, 
delegația de activiști ai P.C. Bulgar 
a avut convorbiri la Consiliul Cen
tral de Control Muncitoresc al Acti
vității, Economice și Sociale, comite
tele județene Dolj și Prahova ale 
P.C.R., Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor, Aca
demia de științe agricole și silvice. 
Delegația a vizitat obiective econo
mice și social-culturale în județele 
Dolj, Prahova și Ilfov.

★
în cursul aceleiași zile, delegația 

de activiști ai P. C. Bulgar a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre patrie. 

(Agerpres) 

cetățenilor țării Ia conducerea și 
rezolvarea treburilor obștești.

împlinirea unui sfert de veac de 
la apariția ziarului „Neuer Weg“, 
are loc in anul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist și al celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R., în împre
jurările în care întregul popor 
este angajat în înfăptuirea măre
țului program de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră, program 
care implică sarcini sporite și pen
tru presa noastră, eforturi susținu
te pentru perfecționarea continuă 
a activității sale. Fără îndoială că 
redacția își va pune în valoare toa
te capacitățile, talentul și pricepe
rea pentru a asigura. în continuare, 
creșterea rolului ziarului în viața 
noastră publică, pentru reflectarea 
activității rodnice a întregului po
por pentru înflorirea patriei socia
liste.

Felicitînd călduros colegii din re
dacția „Neuer Weg“, colaboratorii 
și corespondenții voluntari ai zia
rului, redacția „Scînteii" le urează 
din toată inima noi și mari succese 
în activitatea lor de mare răspun
dere politică și socială.

ori in joc pe coordonatorul Gațu și 
pe realizatorul Birtalan cind forma
ția se afla in atac. In momentele de 
ofensivă ale formației R. D. Germa
ne, aceștia erau inlocuiți cu excelen
ța apărători Licu și Tudosie".

Cronicarul sportiv al ziarului „Ber
liner Zeitung" evidențiază faptul că 
echipa României a reușit să între
rupă șirul victoriilor handbaliștilor 
din R. D. Germană, care de mai bine 
de un an nu pierduseră nici un meci. 
Inteligența tactică a handbaliștilor ro
mâni, subliniază același comentator, 
a determinat in mare măsură soarta 
acestei finale.

In ziarul „Deutsche Sport", comen
tatorul de handbal scrie : „Trebuie 
să se recunoască faptul că echipa 
română a știut să folosească din plin 
toate atuurile sale". Intre acestea se 
menționează : o apărare decisă, marea 
experiență a jocurilor internaționale, 
coeziunea și puterea de realizare.

Meciurile fotbaliștilor noștri în Brazilia 

și Argentina așteptate cu interes
RIO DE JANEIRO 12 (Corespon

dentă de la Valentin Pâunescu). — 
Pregătirile selecționatei de fotbal a 
Braziliei în vederea campionatului 
mondial din R. F. Germania au in
trat în faza finală. Ziarele din Rio 
de Janeiro publică în edițiile lor de 
luni datele planului de pregătire, 
potrivit căruia perioada de la 5 
martie la 15 mai prevede o serie de 
examene medicale, teste asupra va
lorii fizice și antrenamente combina
te cu disputarea, pe teren propriu, 
a unor meciuri internaționale de ve
rificare.

Primele trei jocuri vor avea loc 
la : 31 martie (Brazilia—Mexic), 7 a- 
prilie (Brazilia—Cehoslovacia) și 14 
martie (Brazilia—Polonia). După cum 
se știe, meciul Brazilia—România se 
va disputa la 17 aprilie, pe stadionul 
Morumbl din Sao Paulo, urmînd ca 
la 21 aprilie selecționata Braziliei să

• Teatrul Mic : Viața • ca un va
gon 7 — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul Giuleștl : Stmbătă la 
Veritas — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Omul 
Invizibil — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea timpu
lui pierdut — 17.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei 
nr. 174): Groapa — 19,30.
• Teatrul de revistă șt comedie 
„Ion Vasllescu" : Mitică Popescu 
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" ; La hanul cu clntece —
19.30.

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală.
9,00 Album : Cetatea Devei • Te

zaurul de la Moigrad.
9,15 Biologie (anul III) : Igiena 

digestiei.
9,35 Introducere In matematica 

modernă. Calculabllitate sim
bolică și calculabllitate nu
merică.

10,00 Curs de limba engleză.
10,30 Curs de limba rusă.
11,00 Film pentru copil : „Ora ele

în legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Lazaro Pena, condu
cător de frunte al sindicatelor cu
baneze, militant cunoscut în mișca
rea sindicală internațională, Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România a adresat o 
telegramă Centralei oamenilor mun
cii din Cuba, prin care transmite 
sindicatelor, tuturor celor ce mun- % 
cesc din Cuba sentimentele de pro
fundă compasiune ale oamenilor 
muncii din România, sincere con
doleanțe conducerii centralei și fa
miliei celui dispărut.

★
Ambasadorul Elveției la București, 

Alfred Rappard. a oferit marți seara 
o recepție cu prilejul plecării sale 
definitive din țara noastră.

Au participat Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, alte persoane oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice și alți membri ai corpului 
diplomatic.

★ •
în cadrul schimburilor cultural- 

artistice dintre România și R.S.F. 
Iugoslavia, Teatrul național slrb din 
Novisad a prezentat luni un specta
col cu comedia „Satul Sakule din 
Banat" de Zoran Petrovici. Artiștii 
din tara vecină și prietenă, invitați 
ai Teatrului național din Timișoara 
(care în luna decembrie a anului 
trecut a întreprins un turneu la No
visad). au mai prezentat ieri un 
spectacol cu „Femeia închipuită" de 
Iovan Sterija Popovlci.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

14, 15 și 16 martie. în țară : Vremea 
va continua să se încălzească ușor 
în cea mai mare parte a tării. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări mai pro
nunțate în sud. unde se vor semnala 
precipitații slabe. In rest, precipitații 
izolate. Vint potrivit, cu intensificări 
de scurtă durată, din sectorul estic. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se Intre minus 5 și plus 5 grade, iar 
cele maxime între 5 și 15 grade. Pe 
alocuri se va semnala ceață. în 
București : Vremea va continua să 
se încălzească. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea precipitații slabe. 
Vint potrivit.

Campionatul european 
la hochei

Campionatul european de hochei 
pe gheață pentru juniori (grupa B) 
a fost reluat ieri, la patinoarul „23 
August" din Capitală, cu meciurile 
etapei a 3-a. Echipa României a în
vins cu scorul de 6—0 (0—0, 3—0,
3—0) selecționata Italiei. Iată și 
celelalte rezultate : Danemarca — 
Austria 4—0 (0—0, 4—0, 0—0) ;
Franța — Iugoslavia 5—5 (2—1, 1—1, 
2—3) ; Norvegia — Ungaria 3—0 
(2—0, 0—0, 1—0).

• CAMPIONATUL REPUBLI
CAN UNIVERSITAR DE SCHI 
va avea loc intre 15 și 17 martie 
a.c. la baza didactică a I.E.F.S. 
de pe masivul Paring-Petroșani. 
Astăzi și mîine, concurenții și con
curentele, reprezentînd diverse 
centre studențești din țară, vor 
face recunoașterea pîrtiilor de fond 
și coborire. Probele campionatului 
se vor disputa astfel : vineri : 15 
km fond (studenți) și coborire ; 
sîmbătă : 5 km fond (studente) și 
slalom uriaș ; duminică : slalomul 
special (cite două manșe).

susțină o partidă, pe același stadion, 
cu un adversar nedesemnat încă.

în ce privește partida Brazilia— 
România, de la 17 aprilie, cota de in
teres a crescut în ultimele zile, între 
altele, și datorită faptului că, după 
cum se știe, cîteva zile mai tîrziu, 
fotbaliștii români vor juca la Buenos 
Aires, cu selecționata Argentinei. în
tre fotbalul brazilian și cel argenti- 
nean există o mare rivalitate sporti
vă, iar faptul că ambele echipe re
prezentative vor întîlni același ad
versar, la scurt interval, creează în- 
tîlnirii de la 17 aprilie, de la Sao 
Paulo, o perspectivă aparte. Luînd în 
considerare acest aspect, se poate 
spune că fotbaliștilor români nu le 
va fi ușor nici la Sao Paulo, nici la 
Buenos Aires. Nici una dintre forma
ții nu va considera partida respectivă 
simplu joc de pregătire.

fanților albaștri" — produc- 
» țle a studiourilor cinemato

grafice cehoslovace.
12.10 Album coral.
17.30 Telex.
17.35 Curs de limba franceză.
18,05 Micii meșteri mari.
18.30 Publicitate.
18.35 Pe plaiuri teleormănene.
18.50 Drumuri tn istorie. Brăila, 

prag de ape — treaptă de 
istorie.

19.10 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Vizita tovarășului Nicolae 

Ceausescu in Liberia, Argen
tina șl Guineea.

21.10 Telecinemateca. Un mare ci
neast : Jean Renoir. ,.Ia 
țară" — cu Jean Renoir. 
Sylvia Bataille, Jeane Mar- 
ken, J. Bernard-Brunius. Mu
zica : Joseph Kosma. Pre
mieră pe țară.

21.50 O seară eu Nana Mouskouri, 
Franco Corelli ți Harry Bela- 
fonte. Iți dă concursul prupu! 
vocal-instrumental „Atenle- 
nil".

22.40 24 de ore.
PROGRAMUL II

21.10 „Vis de dragoste" — seară de 
balet. Dansează : Valentina 
Massini, Ileana Iliescu, Elena 
Dacian, Cristina Hamei, Ion 
Tugearu, Marinei ștefănescu, 
Pavel Rotaru.

21.40 Telex.
21,45 Universitatea TV.
22.20 Pagini de umor : „Ce vrăji 

a mai făcut nevasta mea".

R. P. POLONĂ

In „orașul aramei"
Este cunoscut că Po

lonia prietenă are o 
industrie extractivă și 
prelucrătoare în plină 
dezvoltare și diversifi
care. începînd cu pro
ducția de cărbune — 
aproape 150 milioane 
tone în anul trecut — 
continuînd cu energia 
electrică — 80 de mi
liarde kWh anual — 
cu industria oțelului 
— peste 14 milioane 
de tone in 1973 — și 
pină la industriile de 
dată mai recentă — pe
trochimia, electronica, 
cibernetica — econo
mia poloneză se ca
racterizează prfn dina
mism, afirmindu-se. 
larg și în circuitul 
mondial de valori ma
teriale. în această 
constelație industrială 
a apărut in ultimii ani 
încă un astru de pro
porții : cuprul.

...Lăsăm în urmă bă- 
trînul Wroclaw și ne 
îndreptăm spre „inima 
de cupru" a țării — o- 
rașul Lubin. Străzi 
drepte, bulevarde largi, 
clădiri ultramoderne, 
colorit vesel și flori, 
multe flori și verdea
ță. Era dimineață și 
străzile păreau pustii. 
Doar ici-colo pilcuri 
de școlari sau copii de 
grădiniță spărgeau li
niștea cu glasurile lor. 
Și totuși aici trăiesc 
și muncesc 50 000 de 
oameni.

...La numai 3 km de 
la periferie pătrundem 
parcă într-o altă lume. 
Agitația autobasculan
telor, zgomotele meca
nice, dialogurile scurte 
între oameni trădează 
climatul specific mari
lor aglomerări indus
triale. Combinatul cu
prului ni se înfăți
șează acum în toată 
amploarea sa. Confra
tele Jan Satsneider, de 
la ziarul „Gazeta Ba- 
botnieza" din Wroclaw, 
nu rezistă tentației de 
a--mi împărtăși cunoș
tințele sale în mate
rie :

— Cit vezi cu ochii, 
pe o întindere de cî
teva sute de kilometri 
pătrați, la o adîncime 
de 500—1 500 de metri, 
zace o Imensă avuție 
cupriferă nebănuită și

nesperată de nimeni 
chiar numai cu 16 ani 
In urmă. Geologii 
și-au făcut datoria și 
au semnalat această 
zestre prin anul 1958. 
Iar după evaluările 
actuale, Polonia ocupă 
locul șase în lume în 
privința rezervelor de 
cupru.

Au urmat ani de 
muncă eroică, ani în 
care pasiunea s-a îm
pletit cu abnegația șl 
priceperea. De la cî
teva mii de tone de 
cupru electrolitic rea
lizate la început, am 
ajuns in prezent la 
peste 100 000 tone, pen
tru ca In 1975 să de
pășim 200 000 tone. 
Asta va însemna cu 
peste 20 000 de tone 
mai mult declt se pre
văzuse inițial prin hp- 
tărîrile conducerii de 
partid. Sint fapte care 
atestă că pentru cei 
24 000 de oameni ai 
marelui combinat, spo
rirea continuă a pro
ducției de cupru nu 
este o sarcină profe
sională oarecare, ci o 
îndatorire patriotică 
fundamentală.

Vizităm pe rînd cî
teva din unitățile com
binatului, care cuprind 
4 mine, stații de flo- 
tare, două unități me
talurgice — la Glogow 
și Legnice — sectoare 
de întreținere și repa
rații. Dominanta im
presiilor este moder
nitatea atît în ceea ce 
privește dotarea cu 
mașini și utilaje, teh
nologiile utilizate, cit 
și tn domeniul organi
zării.

— Nu spunem doar 
vorbe — preciza ingi
nerul Stanislaw Ko
ziarski, director cu 
probleme de dezvolta
re al combinatului — 
cind afirmăm că si
tuăm In centrul tutu
ror preocupărilor noas
tre omul. Nu mă voi 
referi la cantine, lo
cuințe, creșe, stimu
lente materiale, ci și la 
alte aspecte pe care le 
considerăm ca esen
țiale pentru a face din 
minerit, de pildă, o 
meserie căutată și in
vidiată. Dar să cobo- 
rim cîteva sute de me

în căutarea unei slujbe...
Situația absolvenților institutelor de fnvățăinint superior este din

tre cele mai dramatice în unele țări occidentale. Deși diploma atestă 
calificarea dobindită, tinerii cu studii superioare trec printr-un adevă
rat „purgatoriu" în căutarea unui loc de muncă. Ziaristul Roger Be- 
criaux consemnează in paginile cotidianului „Le Monde" fapte elocvente 
despre dificultățile Intimpinate dc numeroși tineri specialiști in Franța.

Iată-l din nou poposind In gara 
din Lyon, cu miinile goale și pri
virea cam abătută, nedormit după o 
noapte întreagă de călătorie. Fre
deric, fiu de funcționar, cu strălucite 
studii superioare in chimie, a fost 
convocat de o întreprindere cu care 
a intrat in contact, răspunzind unui 
mic anunț cu oferte de slujbă. El a 
absolvit Școala națională superioară 
de chimie, profesie bine cotată pe 
piața muncii, tn fascicula pe care 
școala o trimisese in perioada cind 
se pregătea pentru concursul de ad
mitere, el citise următoarele: „Di
ploma școlii vă oferă un avantaj 
aparte, in sensul că numărul postu
rilor puse la dispoziție in fiecare an 
e de trei ori mai ridicat decit cel al 
inginerilor, absolvenți ai școlii". For
mulă ademenitoare, pe care Frideric 
insă o privește azi, patru ani mai 
tîrziu, cu amară ironie: n-a reușit 
pină acum, in toate întreprinderile 
unde s-a prezentat, să ajungă mai 
departe de sălile de așteptare și bi
rourile direcției personalului. Nu t 
s-a cerut niciodată să facă sinteza 
anhidridei sulfurice. Știe cit se poate 
de bine, de altfel, că nu va avea 
nevoie, in exercitarea profesiei, de
cit de o mică parte din cunoștințele 
sale, acelea care țin direct de spe
cialitatea întreprinderii care l-ar an
gaja. Știe, de asemenea, că probele 
ce-l așteaptă acum — ți numai la 
acest glnd se ți simte neliniștit — 
vor fi similare nenumăratelor altor 
examinări pe care le-a cunoscut 1 
întrebări, teste, conversații.

Și nu s-a înșelat. Dimineața e con
sacrată unei prime trieri, care constă 
intr-o discuție, chimia fiind total 
exclusă, cu opt ingineri și șefii de 
secții ai firmei. După-amiaza, n-au 
mai rămas decit 16 candidați, din 
cele 40 de persoane convocate.

Sint impărțiți apoi in două grupuri 
de cite opt, in vederea operațiunii 
numite „dinamica grupului". Cei 16 se 
lasă, timp de 5 ore, in voia „con
versației indirecte", un fel de mara
ton prin eliminare. Pe ce subiecte ? 
Ploaia, vintul, visele, copiii, spațiul, 
Tasmania, testamentul lui Ludovic al 
XlV-lea. Conversație spontană, unde 
trebuie să dai dovadă de multă abi
litate. unde fiecare evită si aducă 
in discuție teme arzătoare : politica, 
sindicatele, munca. Reprezentanții 
întreprinderii nu participă la aceste 
„schimburi prelungite de replici". Ei 
se mulțumesc să asculte, si priveas

In prezent, cei doi prieteni, solidari în eșec, au reluat drumul stu
diilor superioare, urmînd cursurile Universității de știință și tehnică 
Languedoc ain orașul Montpellier. Alți cinci ani, un nou urcuș de 
învins și la capătul drumului, ce garanție ii așteaptă ?

tri sub pămînt, acolo 
unde totul vă va vorbi 
de la sine.

Intr-adevăr, aici to
tul este subordonat u- 
șurării efortului fizic, 
procesul de extracție a 
minereului fiind a- 
proape în Întregime 
automatizat. De la 
pușcare — operațiune 
efectuată după o teh
nologie ai cărei para
metri sint eficacitate 
maximă și risc minim
— la încărcare și 
transport și pină la 
descărcare la suprafa
ță pe benzile care duc 
spre flotații — mine
rului ii revin ca sar
cini principale întreți
nerea și reglarea ma
șinăriilor in vederea 
bunei lor funcționări. 
De fapt, am aflat mai 
tîrziu că aici majori
tatea muncitorilor po
sedă cunoștințe cel 
puțin la nivel de teh
nician. „Vrem să creăm 
tipul de miner uni
versal — continuă di
rectorul — care să știe 
să dinamiteze, să ex
ploateze, să incarce, să 
transporte și să fie și 
un bun electrician. 
Policalificarea nu este 
un capriciu, ci o ce
rință obiectivă impusă 
de gradul înalt de 
tehnicitate și comple
xitate al utilajelor, 
de necesitatea creș
terii productivității 
muncii. Primele re
zultate sînt încuraja
toare : în sectoare în 
care înainte lucrau 8 
oameni, prin promova
rea policalificării nu
mărul lor s-a redus 
la 5“.

Părăsim acest oră
șel subteran — unde 
se circulă pe șosele as
faltate (peste 200 de 
km), cu reguli de cir
culație foarte stricte
— și în cîteva secunde 
ne aflăm din nou la 
suprafață, printre oa
meni cu aceleași chi
puri vesele ca ale ce
lor din mină, cu ace
leași preocupări pro
fesionale — toate 
subsumate accelerării 
mersului Poloniei so
cialiste pe calea pros
perității.

Viorel SALAGEAN

că, să noteze. Friddric rămîne prin
tre cei admiși, in sinea lui începe 
să spere cu adevărat. Poate că, in 
sfirșit, Iși va atinge țelul. N-a mai 
rămas decit o probă — testele psi- 
hotehnice. Și tocmai acestea i se do
vedesc fatale. „Nu posedați calitățile 
necesare" — i se comunică răspunsul. 
Cu citeva zile in urmă, o societate 
de robinete din regiunea pariziană 
l-a convocat pe unul din tovarășii 
lui de promoție, Jean Pierre. Or, ti- 
nărul n-a făcut altceva decit să intre 
și să iasă.

Intrucit, răspunzind anunțurilor 
n-au reușit să obțină vreun rezultat, 
Frederic și Jean Pierre au încercat 
să-și găseăscă slujbe la un nivel in
ferior studiilor lor. Au fost respinși, 
de fiecare dată, fără îndoială de tea
mă ca ei să nu solicite ulterior func
ții — și salarii — mai apropiate de 
calificarea lor.

Jean Pierre a scris atunci asocia
ției foștilor cursanți ai institutului. 
Primi următorul sfat, ilustrare a 
faptului ci dificultățile nu erau pro
prii numai celor doi tineri, fiecare 
școală incercind să-și camufleze în- 
tr-un fel „eșecurile" ei: „Deși în- 
timpini greutăți in prezent pentru a 
găsi un post, îți recomandăm să nu 
inserezt anunțuri în presă, deoarece 
experiențele anterioare arată că re
zultatul obținut e nesatisfăcător; 
prin asta, mențiunea •’inginer al... 
(urmează titulatura institutului)” a- 
duce incontestabil un deserviciu șco
lii, deșt nu-i nici un secret ci ingi
nerii, chimiștii, absolvenți ai oricărui 
institut au mari dificultăți în a-și 
găsi un loc de muncă".

Tinerii nu mai știau ce să facă. 
Părinții lor, cu atît mai mult. Din 
păcate, experiența lui Frideric, ca ți 
a prietenului său, confirmă că la ora 
actuală mii șl mii de tineri aseme
nea lor, colindă prin toată Franța 
In căutarea primei slujbe.

Cum să nu se iște frămîntări, ne
liniști ? tn domeniul chimiei, institu
tele dau anual un număr de 600 de 
ingineri. Studiile reprezintă un cost 
ridicat atît pentru societate, cit și 
pentru familii.

încercări după încercări, sfaturi 
după sfaturi, refuz după refuz — un 
traseu pe parcursul căruia insatis
facțiile se tot acumulează. Frâdirlc 
și Jean Pierre au păstrat scrisorile 
ce le-au primit cu verdictul „res
pins" și formulind sec : „Calificarea 
dv. este nepotrivită..."



viața internațională
0 conirihutie essnîială la întărirea 
prieteniei militante româno*»

Instalarea 
noului președinte 

al Venezuelei

Ultima etapă a noii și importan
tei misiuni de pace, solidaritate și 
colaborare întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. a con
stituit-o vizita în Republica Gui
neea.

Noul popas pe pămîntul african 
al inalților soli ai poporului român 
— intervenind în zilele cînd se îm
plinesc doi ani de la istoricul iti
nerar în opt țări de pe acest conti
nent — exprimă încă o dată con
secventa cu care conducerea parti
dului și statului nostru înfăptuiește 
orientările Congresului al X-lea al 
P.C.R. privind întărirea relațiilor 
de prietenie, colaborare și solidari
tate cu țările care au pășit pe ca
lea dezvoltării de-sine-stătătoare, 
cu mișcările de eliberare națională, 
eu toate forțele angajate în lupta 
pentru progres, securitate și pace.

Guineea este, după cum se știe, 
unul din primele state africane 
care, datorită luptei dîrze a po
porului său, s-a smuls de sub do
minația colonialistă, și-a consolidat 
Independența și a pășit la făurirea 
unei vieți noi. Solidaritatea mi
litantă în lupta pentru liber
tate, năzuințele spre dezvoltare 
economico-socială ți prefaceri pro
gresiste au creat temeliile unei 
prietenii trainice între popoarele 
român și guineez — căreia actuala 
vizită i-a dat un conținut mai bo
gat și a ridicat-o pe o treaptă su
perioară. Apreciind că vizita, 
convorbirile și documentele în
cheiate constituie un „eveni
ment istoric in relațiile din
tre România și Guineea", to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta 
că țara noastră „este animată de 
dorința de a dezvolta solidaritatea 
dintre partidele și popoarele noas
tre, in lupta pentru dezvoltarea e- 
conomică și socială, pentru bună
starea și fericirea popoarelor noas
tre, in lupta împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolo- 
nialismului".

Nu este de mirare că, bucurîn- 
du-se de asemenea auspicii favo
rabile. vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu pe meleagurile guineeze 
a găsit un atît de profund ecou în 
inima poporului. Primirea plină de 
căldură din partea oficialităților, 
revărsarea de entuziasm ce a dom
nit in timpul marii adunări popu
lare de pe stadionul municipal din 
capitală. însuflețitele manifestări 
prietenești ce au avut loc în loca
litățile vizitate, la Conakry. Kankan 
ți Labe, întîlnirile cu oamenii mun
cii, cu populația guineeză au fost 
caracterizate printr-o puternică 
manifestare a sentimentelor de sti
mă și prietenie față de poporul ro
mân, față de realizările României 
socialiste, față de conducătorul 
partidului și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Dînd glas 
acestor simțăminte unanime, secre
tarul general al Partidului Demo
crat, președintele Republicii Gui
neea, tovarășul Sekou Toură, 
declara : „Poporul revoluționar 
al Guineei este fericit să vă 
primească pe pămintul său. EI 
vă primește in calitate de 
prieteni, de tovarăși de luptă și 
salută prin intermediul dumnea
voastră viteazul dumneavoastră po
por, gloriosul popor român. Salutăm 
marile dumneavoastră victorii... 
Sintem alături de dumneavoas
tră in această luptă, căci prin 
ea poporul guineez va rea
liza, de asemenea, in Întregime, 
plenar, eficace, profundele sale as
pirații de a trăi o viață socialistă, 
folositoare omenirii".

în cursul vizitei, oaspeții români 
au constatat cu adîncă satisfacție 
rezultatele pe care le-a obținut 
Republica Guineea in dezvoltarea 
sa economico-socială, care, ca și 
rezultatele României socialiste, ale 
altor țări, dovedesc că atunci cînd 
un popor este liber și stăpîn pe 
destinele sale el poate realiza în-

tr-un timp relativ scurt o puter
nică dezvoltare în toate domeniile 
de activitate.

întrevederile și convorbirile ofi
ciale desfășurate în această am
bianță de caldă prietenie și per
fectă înțelegere, rezultatele lor 
concretizate în Tratatul de prietenie 
și cooperare dintre Republica Socia
listă , România și Republica Guineea, 
precum și Comunicatul comun, 
care, ambele, poartă semnăturile 
celor doi președinți, pun bazele 
unei colaborări rodnice pe plan bi
lateral și internațional și, totodată, 
prin conținutul și spiritul lor, sint 
menite să exercite o influență po
zitivă în direcția promovării pro
ceselor pozitive din lumea de azi.

De o însemnătate deosebită este 
faptul că Tratatul româno-guineez 
proclamă solemn principiile și nor
mele fundamentale pe care cele 
două țări înțeleg să-și clădească re
lațiile dintre ele, precum și cu ce
lelalte state, intre care : dreptul 
inalienabil al fiecărui popor de a-și 
hotărî soarta corespunzător voinței 
și intereselor proprii ; dreptul sacru 
al fiecărui stat la existență, liber
tate și independență politică și e- 
conomică ; dreptul de a dispune de 
bogățiile naționale ; egalitatea de
plină in drepturi ; dreptul statelor 
de a participa pe bază de egalitate 
la soluționarea tuturor probleme
lor internaționale ; dreptul de a be
neficia de realizările științei și teh
nologiei moderne ; avantajul reci
proc ; neamestecul in treburile in
terne și externe ale altor state, 
obligația de a se abține de la 
amenințarea cu forța sau folo
sirea forței și de a soluțio
na diferendele pe cale pașnică. 
Prin consacrarea noilor principii 
de relații interstatale, Tratatul ro
mâno-guineez, care se adaugă De
clarațiilor solemne, altor tratate și 
înțelegeri similare încheiate de 
țara noastră cu o serie de țări din 
Europa, Africa, Asia și America 
Latină, România aduce o nouă con
tribuție de preț la lupta pentru 
abolirea politicii imperialiste de do
minație și dictat, pentru instau
rarea unor relații internaționale 
noi, democratice.

Documentele semnate la Conakry 
consfințesc dorința și angajamentul 
celor două țări și popoare de a face 
totul pentru a dezvolta o colabo
rare și cooperare largă și fructuoa
să între ele, pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și 
în alte domenii. Cu prilejul vizitei, 
gazdele au relevat că dezvoltarea 
colaborării economice cu România 
reprezintă un însemnat ajutor în 
valorificarea superioară a resurselor 
Guineei. în dezvoltarea ei economi
co-socială șl au exprimat întreaga 
lor gratitudine pentru acest ajutor. 
Ceea ce s-a realizat pînă acum pe 
planul cooperării poate fi însă 
considerabil lărgit și dezvoltat. La 
aceasta sint menite să contribuie 
în mod substanțial acordurile și 
convențiile semnate In cursul vizi
tei, cum sint acordul pentru explo
atarea și transformarea in alumină 
și aluminiu a bauxitei din zona Bo- 
ke, precum și a minereului de fier, 
protocolul primei sesiuni a comisiei 
mixte de cooperare .economică și 
tehnică, care consemnează nume
roase înțelegeri, protocolul privind 
schimbul de mărfuri pe 1974, acor
dul de cooperare în domeniul să
nătății, convenția sanitaro-veterina- 
ră. Pentru realizarea unor obiective 
de cooperare convenite, țara noas
tră acordă Guineei un credit în va
loare de 80 milioane dolari. Au fost 
hotărîte. de asemenea, măsuri pen
tru colaborarea în domeniul învă- 
țămintului, formării de cadre, cer
cetării științifice etc. Toate acestea 
sînt de natură să dea un puternic 
stimulent relațiilor reciproce, să 
ducă la extinderea continuă și di
versificarea cooperării în interesul 
ambelor popoare — român și gui
neez.

Pentru dezvoltarea In con'tinuare 
a relațiilor bilaterale, o importanță

deosebită are faptul că s-au stator
nicit și se dezvoltă legături de sin
ceră prietenie și strînsă colaborare 
între cele două partide care exer
cită rolul conducător în cele două 
țări : Partidul Comunist Român și 
Partidul Democrat din Guineea. A- 
ceste legături de solidaritate inter- 
naționalistă pornesc de la convin
gerea comună că — așa cum se 
arată în Comunicatul comun — 
fiecare popor are dreptul de a-și 
stabili politica internă și ex
ternă In mod independent, fără 
nici un amestec din afară, 
pornind de Ia cerințele legilor ge
nerale ale dezvoltării sociale și de 
la analiza condițiilor și particula
rităților concrete ale fiecărei țări, 
în același timp, ambele partide su
bliniază necesitatea de a se acționa 
perseverent pentru unirea tuturor 
forțelor frontului antiimperialist. în 
spiritul bunelor relații dintre cele 
două partide, s-a hotărît să se sta
bilească un program de colaborare, 
informare reciprocă și schimb de 
delegații la diferite niveluri și să 
se dezvolte, în continuare, relațiile 
Intre organizațiile politice, sin
dicale, de tineret, de femei etc.

Vizita a prilejuit o puternică ma
nifestare a solidarității poporului 
român cu lupta forțelor revolu
ționare și democratice împotriva 
colonialismului, neocolonialismului 
și imperialismului.

Cu prilejul vizitei a avut 
loc o întîlnire a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu tovarășii Aristides 
Pereira, secretar general al Parti
dului African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde, și Louis Cabrai, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau. în spiritul bunelor 
relații statornicite între P.C.R. și 
P.A.I.G.C., confirmate in docu
mentul semnat la București în no
iembrie anul trecut, conducătorii 
tînărului stat independent au salu
tat cu căldură pe secretarul general 
al P.C.R. pe pămint african și 
au exprimat vii mulțumiri pentru 
sprijinul acordat în permanență de 
România luptei lor.

în cursul vizitei, președinții 
României și Guineei au afirmat, cu 
putere, sprijinul acordat luptei de 
eliberare din Angola, Mozambic, 
Namibia și din alte teritorii aflate 
sub dominație străină, luptei împo
triva apartheidului.

în cadrul schimbului de păreri 
In problemele vieții internaționale, 
s-a manifestat o deplină conver
gență de vederi cu privire la ne
cesitatea de a se depune eforturi 
susținute pentru accentuarea evolu
țiilor pozitive care s-au conturat 
în viața internațională. în acest 
sens sînt chemate să acționeze pe 
baza unei depline egalități toate 
statele mari, mijlocii sau mici. în 
Guineea, ca și în celelalte etape 
ale actualei călătorii, s-a subliniat 
însemnătatea deosebită pe care o 
are lupta pentru lichidarea decala
jelor dintre țările în curs de dez
voltare și țările avansate economic.

Desfășurarea vizitei, documente
le semnate, hotărîrea exprimată de 
cei doi președinți de a continua 
dialogul la nivel înalt, toate aces
tea deschid o pagină nouă în cro
nica relațiilor româno-guineeze, 
ample și fertile perspective, spre 
binele ambelor popoare, al luptei 
antiimperialiste, pentru triumful 
idealurilor înaintate ale contempo
raneității.

Poporul român salută și aprobă 
din inimă rezultatele rodnice ale 
vizitei în Guineea, ca și ale celor 
din Liberia și Argentina. întreaga 
activitate desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a îndepli
nit din nou și cu atita strălucire 
o nouă misiune de pace, prietenie 
și solidaritate, ridicînd pe o treap
tă mai înaltă prestigiul internațio
nal al patriei noastre socialiste și 
înscriind o nouă contribuție majoră 
la marea cauză a socialismului și 
păcii.

CARACAS 12 (Agerpres). — Pala
tul Congresului Național din capi
tala venezueleană a găzduit, la 12 
martie, ceremonia solemnă de insta
lare a noului președinte al tării, Car
los Andres Perez, desemnat în urma 
scrutinului electoral de la 9 decem
brie 1973.

Peste 700 de personalități politice, 
miniștri ai guvernului Caldera, co- 
mandanții-șefi ai armatei, repre
zentanți ai puterii executive și ju
ridice au asistat — la ora 10,30 ora 
locală (17,00 — ora Bucureștiului) — 
la punctul culminant al ceremoniei, 
in care președintele in exercițiu al 
Venezuelei, Rafael Caldera, l-a 
transmis mandatul președintelui a- 
les, Carlos Andres Perez, pentru ur
mătorii 5 ani. La solemnitate au fost 
prezente, de asemenea, delegații din 
48 de țări.

Din Republica Socialistă România 
• participat o delegație condusă de 
Stefan Peterfi, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

în cadrul unor repetate declarații 
postelectorale făcute presei, pre
ședintele Perez a declarat că nu in
tenționează să pună în discuție re
zultatele politicii externe a prede
cesorului său și că. „ținînd seama de 
interesele naționale", va menține re
lațiile stabilite cu țările socialiste. 
„Venezuela — a arătat el — va lupta 
pentru menținerea bunelor relații cu 
toate țările lumii și pentru extin
derea dialogului latino-american".

BUDAPESTA

DESCHIDEREA SESIUNII 
COMISIEI DONĂRII

BUDAPESTA 12 (Corespondență de 
la A. Pop). — Marți s-a deschis la 
Budapesta lucrările celei de-a 32-a 
sesiuni a Comisiei Dunării, prezidată 

' de loan Cotoț, președintele comisiei. 
La lucrări participă reprezentanții 
țărilor membre : Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, România, 
Uniunea Sovietică și Ungaria. Parti
cipă, de asemenea, experți ai Minis
terului Transporturilor din R. F. Ger
mania și reprezentanți ai Secretaria
tului Comisiei Economice O.N.U. pen
tru Europa, ai Uniunii Internaționale 
a Telecomunicațiilor și reprezentantul 
C.A.E.R.

. încheierea vizitei în Egipt 
a vicepreședintelui 

Consiliului de Miniștri al României
CAIRO 12 (Corespondență de la N. 

Lupu). — Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, s-a 
intilnit marți cu Mohamed Abdel 
Kader Hatem și cu Mamduh Salem, 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri al Republicii Arabe Egipt.

în cursul întrevederilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă călduroa
să, prietenească, au fost abordate o 
serie de probleme privim^ relațiile 
de prietenie și colaborare româno- 
egiptene, exprimîndu-se, cu acest 
prilej, deplina satisfacție față de 
evoluția lor ascendentă. Totodată, a 
fost reafirmată hotărîrea comună de 
a acționa în continuare pentru 
transpunerea în viață a acordurilor 
și Înțelegerilor realizate In timpul 
vizitei întreprinse în Egipt de pre
ședintele Consiliului de Stat al Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La cele două intîlniri a participat 
Petru Burlacu, ambasadorul Româ
niei la Cairo.

în cursul aceleiași zile, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu și-a încheiat 
vizita întreprinsă în Republica Arabă 
Egipt. La plecarea sa spre patrie a 
fost salutat de Abdel Aziz Hegazi, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.A.E., ministru al finan
țelor, economiei și comerțului ex
terior, Ibrahim Mohameddein, mi
nistru al industriei, precum și de 
alte personalități politice egiptene.

*
în aceeași zi, tovarășul Gheorghe 

Rădulescu a sosit în Capitală.
La sosire, pe aeroportul Otopeni, 

au fost prezenți tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Vasile Gliga, ad
junct ai ministrului afacerilor ex
terne, Radu Constantinescu, vice
președinte al Comisiei guvernamen
tale de colaborare și cooperare eco
nomică și tehnică, alte persoane 
oficiale. A fost de față Osman As- 
sal, ambasadorul R.A. Egipt la Bucu
rești.

ORIENTUL APROPIAT
® Declarațiile președintelui Anwar Sadat la primirea delegației 
Internaționalei socialiste • Președintele Nixon va vizita Egiptul 

• Incidente siriano-israeliene

CAIRO 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Egiptului, Anwar Sadat, a 
primit, luni, în prezența lui Moha
med Hafez Ghanem, prim-secretar 
al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe, 
delegația Internaționalei socialiste, 
condusă de cancelarul Austriei, Bruno 
Kreisky.

în cursul întrevederii, șeful sta
tului egiptean a subliniat — potrivit 
agenției France Presse — că „nu 
este posibil ca pacea să fie realizată 
în Orientul Apropiat decît dacă toa
te părțile din zonă o doresc în mod 
real".

După cum relatează ziarul „Al 
Akhbar", președintele Anwar Sadat 
a afirmat că Egiptul va participa la 
Conferința de la Geneva pentru pace 
în Orientul Apropiat mimai cînd se 
va încheia dezangajarea pe frontul 
de pe înălțimile Golan. „Egiptul — 
a spus el — nu va încheia niciodată

un acord de pace separat, pentru că 
pacea este indivizibilă. Orice acord 
de pace trebuie să includă Siria, Ior
dania și poporul palestinean". „Pro
blema fundamentală — a arătat, în 
continuare, președintele egiptean — 
este problema palestineană. Ea tre
buie să fie reglementată pe o bază 
justă".

în discuțiile cu membrii delegației 
Internaționalei socialiste, președin
tele Egiptului a propus organizarea 
unor întruniri intre țările Pieței co
mune și cele arabe pentru a căuta 
căile de cooperare și înțelegere în 
diferite domenii.

★
CAIRO 12 (Agerpres). — Președin

tele Statelor Unite, Richard Nixon, 
va întreprinde o vizită oficială în 
Republica Arabă Egipt în prima ju
mătate a lunii mai, a declarat mi
nistrul egiptean de externe, Ismail 
Fahmy, potrivit agenției Associated 
Press.

★

Conferința pentru securitate
și cooperare în Europa

GENEVA 12 (Agerpres). — Dele
gațiile participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare în 
Europa au acordat o deosebită aten
ție reafirmării și enunțării precise 
a principiului nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu forța.

Astfel, textele reținute In vederea 
Includerii lor în documentele finale 
ale conferinței reafirmă obligația sta
telor participante de a se abține, în 
relațiile lor reciproce, de la recur
gerea la forță sau la amenințarea cu 
forța, în special, a demonstrațiilor 
de forță, mișcărilor și manevrelor de 
trupe îndreptate împotriva suvera
nității și securității altor state. în 
acest sens, participanții au reținut 
ideea conform căreia statele parti
cipante se abțin de la orice mani
festare de forță care ar viza să facă 
un stat să renunțe la deplina exer
citare a drepturilor sale suverane.

O altă problemă care a făcut o- 
biectul negocierilor conferinței a 
fost aceea a interzicerii atît a for
melor directe, care sînt cele mai 
grave, cîț și a celor indirecte de fo
losire a forței, cum sînt actele con- 
stînd în pregătirea și organizarea 
războiului civil pe teritoriul altor 
state, organizarea de incursiuni ar-

înmate împotriva altor state etc. 
acest sens, s-a reținut — în vederea 
includerii în documentele finale — 
obligația statelor de a se abține de 
la orice acte care implică folosirea 
forței sau amenințarea cu forța, di
rectă sau indirectă, împotriva unui 
alt stat participant.

Participanțil au convenit ca, în do
cumentele finale, să se prevadă că 
forța sau amenințarea cu forța nu 
vor fi folosite ca mijloc pentru re
zolvarea diferendelor internaționale 
sau a problemelor care pot să ducă 
la dezacorduri între ele. De aseme
nea. s-a convenit să se prevadă că 
statele participante nu vor recurge, 
în relațiile dintre ele, la nici un act 
de represalii cu forța.

DAMASC 12 (Agerpres). — For
țele siriene au ripostat, marți, unui 
tir de artilerie deschis de forțele 
țsraeliene în sectoarele centrale și 
de nord ale frontului de pe înălți
mile Golan — a declarat un purtă
tor de cuvînt militar de la Damasc, 
reluat de agenția United Press In
ternational. „Bateriile noastre de 
artilerie — a spus el — au dat gre
le lovituri pozițiilor inamice din a- 
ceste zone".

★
TEL AVIV 12 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt militar israelian 
a afirmat, potrivit agenției France 
Presse, că forțele siriene au de
clanșat, marți, la ora 15,00 (ora lo
cală), un violent tir de artilerie în 
sectorul de nord al teritoriului ocu
pat do forțele israeliene în octom
brie 1973. Forțele noastre — a spus 
purtătorul de cuvînt — au ripostat, 
duelul de artilerie prelungindu-se 
timp de trei ore.

Succese ale comuniștilor danezi
în alegerile localeA

ni mioiimiiii
• S-A FURAT DE LA... 

POLIJIE. Anul trecut, la 
Hamburg s-a petrecut un fapt 
senzațional : hoții au pătruns 
în localul poliției și și-au în
sușit suma de 9 500 de mărci a- 
parținind... comisiei de anchete 
criminalistice. Spre stupoarea 
opiniei publice, faptul s-a re
petat recent, de astă dată la 
Miinchen, unde răufăcătorii au 
spart casa de bani a unui co
misariat 
mărci, 
tempera 
te", care 
pacitate __  _
torii s-au grăbit să declare că... 
„posibilitatea pătrunderii în co
misariat a unor răufăcători din 
afară este exclusă". Nu se știe 
în ce măsură constatarea res
pectivă, ducînd la concluzia că 
hoții provin din însuși 
poliției, a putut liniști 
publică—

și au furat 30 000 
Probabil pentru a 
„spiritele înfierbînta- 

acuză poliția de inca
și neglijență, ancheta-

localul 
opinia

• V1NÂTOARE DE 
FOCI. Ieri a început campa
nia norvegiană 1974 de vînătoa- 
re a focilor, 30 de expediții, 
reunind 500 de oameni, au ple
cat spre Bazinul Arctic, unde 
sint delimitate zonele de vină- 
toare. Această activitate este 
practicată în Norvegia de multe 
secole, însă expedițiile organi
zate datează „abia" din veacul 
al 18-lea, constituind o sursă 
de venituri pentru așezările de 
pescari de pe coasta apuseană 
a țării. în această campanie 
sînt vînați cam în fiecare an 
circa 130 000 pui de focă. Expe
dițiile sînt însoțite de reprezen
tanți oficiali, care veghează la 
respectarea regulilor si codului 
de captură.

Noul parlament britanic 
și-a început lucrările

LONDRA 12 (Corespondentă de Ia 
N. Plopeanu). — Marți dimineață s-a 
deschis, oficial, noua sesiune a Par
lamentului britanic, după alegerile 
generale de la 28 februarie.

în mesajul prezentat, cu acest pri
lej, de regina Elisabeta a II-a sînt 
cuprinse o serie de puncte importan
te care prefațează programul guver
nului laburist — condus de Harold 
Wilson, și al cărui contur va deveni 
mai precis odată cu prezentarea 
bugetului, la 26 martie. Printre al
tele, mesajul prevede stabilirea unor 
preturi echitabile la o serie de pro
duse alimentare de bază, ceea ce 
exprimă hotărîrea guvernului de a 
introduce subsidii pentru stabilizarea 
acestor prețuri. Mesajul promite, de 
asemenea, sporirea impozitelor pe 
avere.

în continuare, mesajul s-a referit 
la necesitatea anulării legii locuințe
lor. care prevedea, printre altele, 
sporirea chiriilor, care, și așa, sînt 
destul de ridicate. De altfel, una din 
primele măsuri ale guvernului Wil
son a fost înghețarea chiriilor pînă 
la 31 decembrie. O altă lege pe care 
laburiștii intenționează să o anuleze 
este aceea privind relațiile în indus
trie — așa-numita „lege Carr“. in
stituită de fostul guvern conserva
tor. în ceea ce privește programul 
de naționalizări cuprins în manifes
tul electoral laburist, mesajul se re
feră numai la preluarea în proprie
tatea statului a „terenurilor desti
nate construcțiilor", pentru a se frî- 
na specula.

Mesajul tronului cuprinde o men
țiune directă la „renegocierea fun
damentală a condițiilor de intrare In 
Piața comună" și intenția de a su
pune poporului orice decizie.

■ H ■ ■■■■■■■■ S H

agențiile de presă transmit:
Președintele Franței,Geor* 

ges Pompidou, a sosit, marți. In U- 
niunea Sovietică, pentru convorbiri 
cu secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Leonid Brejnev — infor
mează agenția T.A.S.S. Președintele 
Franței este însoțit de ministrul afa
cerilor externe, Michel Jobert.

Președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F.
Iugoslavia, Gemal Biedici, și-a

încheiat marți vizita oficială în Ku
weit, unde a efectuat, cu reprezen
tanții acestei țări, un schimb de o- 
pinii în probleme ale colaborării din
tre cele două țări în diferite domenii 
și asupra unor probleme internațio
nale de interes comun.

La Miinchen s'a deschis 068 
de-a 26-a ediție a Tîrgului interna
țional meșteșugăresc. Standul Româ
niei a fost vizitat la deschidere de 
ministrul prezident al landului Bava
ria, Alfons Goppel.

Cea de-a doua sesiune a 
Consiliului de conducere al
Programului O.N.U. pentru 
problemele mediului încon
jurător sa deschis in capitala

Kenyei. Reprezentanți din 58 de țări 
examinează situația existentă în do

meniul protejării mediului ambiant 
In lume. Ei vor aproba proiectele 
unei serii de programe ale acestei 
organizații internaționale.

TtRGVL DE PRIMĂVARA 
DE LA LEIPZIG

In aceste zile, standurile ro
mânești de la Tirgul internațio
nal de primăvară cunosc o deo
sebită afluență de vizitatori. 
Pentru a marca jubileul de par
ticipare a României la Tirgurile 
de la Leipzig — 25 de ani de 
prezență neîntreruptă — directo
rul general al Direcției tirguri- 
lor din acest oraș, Friedrich 
Wonsack, a inminat reprezen
tanților comerțului și industriei 
din România o diplomă de o- 
noare. Cu acest prilej, Friedrich 
Wonsack și-a exprimat speran
ța in continua dezvoltare a 
colaborării economice dintre 
România și R.D.G., spre binele 
ambelor popoare.

La cererea reprezentanți
lor R.P.D. Coreene,1912 mar- 
tie a avut loc, la Panmunjon, o nouă 
întrunire a secretarilor celor două 
părți în Comisia militară de armis
tițiu din Coreea. Cu acest prilej, re
prezentantul R.P.D. Coreene a con
damnat în mod ferm o serie de acte 
provocatoare comise, recent, de mi
litarii celeilalte părți în zona comu-

nă de securitate, precum șl introdu
cerea ilegală de personal militar 
înarmat și a unor importante can
tități de armament in perimetre in
terzise unor asemenea acțiuni. Ară- 
tînd că aceste fapte reprezintă încăl
cări flagrante ale Acordului de ar
mistițiu și ale altor înțelegeri, re
prezentantul R.P.D. Coreene a cerut 
încetarea imediată a tuturor acțiu
nilor de acest fel, care provoacă spo
rirea încordării in zonă.

A

Republica Vietnamului

de Sud

de remitere a prizonierilor
de război părții saigoneze

HANOI 12 (Agerpres). — Agenția 
de presă Eliberarea a făcut cunos
cut că Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud a încheiat operațiunea de 
remitere a prizonierilor de război 
părții saigoneze, în conformitate cu 
planul convenit la 5 februarie a.c. 
In același timp, după cum a decla
rat un reprezentant al delegației 
G.R.P. în Comisia militară mixtă, 
partea saigoneză nu a remis încă 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
toți prizonierii de război înscriși în 
listele oficiale.

Alegerile locale — 
pentru consiliile co
munale și
— care au 
Danemarca 
tul lunii 
marcat un 
pentru comuniștii da
nezi. Astfel, avansul 
înregistrat în alegeri
le generale din luna 
decembrie a anului 
trecut s-a consolidat. 
Partidul comunist a 
devenit al doilea par
tid în constelația for
țelor politice ale ca
pitalei — Copenhaga,
— iar numărul său de 
locuri în țară a cres
cut de zece ori, ajun- 
gînd la cel mai mare 
număr de deputați in 
organele Ireale din în
treaga istorie a parti
dului. „în mod natu
ral, declara președin
tele Partidului Comu
nist din Danemarca, 
Knud Jespersen, ne 
aflăm doar la început ; 
sintem un partid care 
poate și trebuie să 
crească mult, dar im
portant este ca aceas
tă creștere să conti
nue și să știm să cu
cerim noi poziții pe 
baza rezultatelor deja 
obținute".

Pentru alte partide, 
ultima consultare e- 
lectorală a reprezen
tat doar o confirmare 
a tendințelor deja ma
nifestate la alegerile 
din decembrie 
trecut. La aceste 
geri, „partidele 
diționale, mai 
Partidul social-demo
crat și Partiddl con
servator, au înregis
trat serioase pierderi 
de voturi.

provinciale 
avut loc în 
la începu- 
martie au 
nou succes

anul 
ale- 
tra- 
ales

Partidele „demago
gice" — Intre care 
așa-zisul Partid al 
progresului (partid 
care promite că vrea 
să abolească... toate 
taxele) și Partidul de
mocrat-centrist — nu 
au mai putut să re
editeze senzaționala a- 
firmare din timpul a- 
legerilor precedente. 
Mai ales pentru de- 
mocrat-centriști, năs- 
cuți in urma unei sci
ziuni a social-demo- 
craților, alegerile au 
însemnat o grea în- 
frîngere. în schimb, 
partidul agrarian, care 
pentru moment se află 
la conducerea guver
nului, a înregistrat un 
ușor progres.

O caracteristică a 
actualelor alegeri din 
Danemarca, după cum 
apreciază observato
rii, a constituit-o nu
mărul foarte mare al 
abținerilor, circa 40 Ia 
sută — un procent 
cum nu a mai fost în
registrat din 1954. A- 
cest fapt este interpre
tat ca un semn al 
nemulțumirii și decep-

ției maselor largi de 
alegători.

Ca urmare, situația 
politică din Danemar
ca se menține în con
tinuare incertă. în do
meniul economiei se 
fac simțite puternice 
tendințe inflaționiste 
și amenințarea unui 
deficit record asupra 
balanței comerciale, 
fapte care s-au agra
vat după declanșarea 
crizei energetice și 
creșterea bruscă a pre
țului petrolului brut și 
al benzinei. In același 
timp, climatul social a 
devenit tot mai efer
vescent. „Noi intențio
năm să utilizăm noile 
poziții cucerite pentru 
a acționa în direcția 
întăririi unității mun
citorilor și pentru a 
constrînge guvernul să 
desfășoare o politică 
progresistă" — a de
clarat Knud Jesper- 
sen, comentînd rezul
tatele alegerilor.

Kfeld
OESTERLING 
NIEESEN

Copenhaga

Plenara C. C. al P.C. 
din Danemarca

COPENHAGA 12 
(Agerpres). — La Co
penhaga a avut loc o 
plenară a Comitetului 
Central al Partidului 
Comunist din Dane
marca. Participanții au 
examinat situația po
litică din țară după 
alegerile locale, des
fășurate la 5 martie. 
Declarația adoptată 
subliniază succesele

partidului comunist în 
alegeri și exprimă 
totodată angajamentul 
reprezentanților co
muniști aleși în orga
nele executive și le
gislative de a depune 
toate eforturile pentru 
a justifica încrederea 
acordată și a-și aduce 
contribuția la apărarea 
drepturilor oamenilor 
muncii.

• O „CARTE DE VI
ZITĂ" DIN SPAJIUL 
COSMIC. In timpul unei 
expediții efectuate In Ciucotka, 
geofizicianul sovietic Ghenadii 
Lisin a descoperit pe un mun
te un „obiect neobișnuit" de 
culoare roșu aprins. Cercetările 
ulterioare au dus la concluzia 
că este vorba de un meteorit, 
avînd o greutate de peste 20 de 
kilograme, alcătuit din fier pur. 
Rămîne de stabilit data sosirii 
acestui neașteptat „vizitator" 
cosmic.

• 500 DE ERUPȚII IN 
2 400 DE ANI. Un nou cra- 
ter s-a format pe una din pan
tele vulcanului Etna, la altitu
dinea de 1 650 de metri — prin 
care sint aruncate, la mari 
înălțimi, bucăți de rocă incan
descentă. Craterul a apărut în- 
tro zonă In care zăpada are o 
grosime de 1,5 metri. Vulcano- 
logii italieni apreciază că noua 
erupție nu pune în pericol ime
diat localitățile de la poalele 
vulcanului. Ei au reamintit 
însă că Etna are la activul său 
apioximativ un milion de vieți 
omenești. Victimele au pierit 
în cursul a aproximativ 500 de 
erupții cuprinse într-o perioadă 
de 2 400 de ani. în acest secol, 
erupțiile vulcanului — cel mai 
activ și cel mai înalt din Eu
ropa (3 232 metri) — au provo
cat moartea a numai trei per
soane — în 1952 — cînd bucăți 
de lavă incandescentă au căzut 
asupra unei ferme situate pe 
pantele vulcanului.

• CLASAMENT DE 
REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE. 
Care au fost cele mai mari re
alizări in sfera științei în Re
publica Populară Polonă 7 — 
și-a întrebat recent cititorii co
tidianul varșovian „Trybuna 
Ludu". în urma examinării ce
lor aproximativ 21 000 de răs
punsuri primite, pe primul loc 
s-au situat cuceririle pe plan 
medical : noi metode în trata
mentul chirurgical al bolilor 
ochilor, al afecțiunilor coloanei 
vertebrale și surdității. Pe lo
cul următor — realizări în geo
logie : descoperirea de noi ză
căminte de cupru, sulf, zinc, să
ruri potasice. Locul al treilea 
a revenit fizicii ; s-au situat, 
apoi, în ordine, matematicile, 
chimia, arheologia, economia, 
neurofiziologia.

• IN MEMORIA LUI 
NERUDA. Orașul francez 
Corbeil-Essonues a găsit un 
mijloc aparte de a cinsti me
moria marelui poet revoluțio
nar chilian ; zilele acestea con
siliul municipal a inaugurat 
„Centrul cultural Pablo Neru
da". Prilejuind prezența unor 
distinse personalități culturale 
franceze, ceremonia a fost 
urmată de un emoționant spec
tacol de poezie și muzică re
voluționară.

• CIȘTIG DE CAUZA 
PENTRU LIPIZZANI. Ar
măsarii albi ai școlii de că
lărie spaniolă din Viena, repu- 
tați prin finețea și eleganța cu 
care execută numerele de dre
sură — au fost „implicați" re
cent Intr-un proces desfășurat 
la Tribunalul din Washington. 
Acțiunea juridică a fost iniția
tă de oficialitățile austriece 
(școala și crescătoriile de lipiz- 
zani aparțin statului austriac) 
împotriva unui circ american a 
cărui publicitate pentru spec
tacolul „Royal Lipizzan Stal
lion Show" făcea „asociații ne
justificate" cu vestiții patrupezi 
albi din Viena. Judecătorul a 
luat în considerare argumente
le părții austriece și a cerut 
circului să scoată din programe 
Și din anunțurile publicitare 
fotografiile provenind de la 
școala de călărie spaniolă.
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