
Bit''

ANUL XXX, 
SERIA II,

Nr. 7714

4 PAGINI
30 BANI

LUNI
11 MARTIE

1974

în pagina a 3-a

PLENARA COMUNĂ A C.C. AL U.T.C. 
SI A CONSILIULUI U.A.S.C.R.

Telegramă 
adresată C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceausescu

Simbătă la Conakry, sub semnul unei primiri triumfale, a început

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
In republica guineea

Convorbiri 
oficiale

Tn continuarea dialogului la 
nivel înalt româno-guineez, care 
a debutat, simbătă după-amia- 
ză, sub cele mai fericite auspi
cii, sub semnul voinței comune 
de a deschide noi căi colaboră
rii intre partidele, țările și po
poarele noastre, duminică, tova
rășul Nicolae Geaușescu, sâqre- 
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România., și to
varășa Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. au avut, in cursul 
dimineții, o nouă și rodnică con
vorbire asupra unor probleme 
de interes reciproc cu tovarășul 
Ahmed Sekou Toure, secretar 
general al Partidului Democrat 
din Guineea, președintele Repu
blicii.

Convorbirile au continuat apoi 
cu participarea persoanelor ofi
ciale care îl însoțesc pe șeful 
statului român in vizita sa în 
Guineea și a membrilor condu
cerii de partid și de stat ai Gui
neei.

Au participat :
Din partea română — tovarășii 

Ion Pățan, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu. membru al 
C.C. al P.C.R.. ministrul aface
rilor externe, Vasile Pungan și 
Nicolae Doicaru. consilieri ai 
președintelui Consiliului de Stat. 
Valeriu Georgescu. ambasadorul 
României în Guineea.

Din partea guineeză — Lan- 
sana Beavogui. membru al Bi
roului Politic Național al C.C. al 
Partidului Democrat din Gui
neea, prim-ministru. Moussa 
Drakite. membru al Biroului Po- 

t Jitie Național al C.C. al P.D.G., 
ministrul sectoarelor care se o- 
cupă de problemele interne și de 
securitate, Mamady Keita, mem
bru al B.P.N. al C.C. al P.D.G., 
ministrul sectoarelor culturii și 
educației, dr. Alpha Oumar 
Barry, membru al B.P.N. al C.C. 
al P.D.G., ministrul sectoarelor 
schimburilor, Fily Sissoko, 
membru al C.C. al P.D.G., mi
nistrul afacerilor externe, Sai- 
foulaye Diallo, membru al C.C. 
al P.D.G.. ministrul sectoarelor 
sociale, Mouktar Diallo, minis
trul dezvoltării locale forestiere 
a Guineei, Mohammed Almine 
Toure, ministrul minelor și geo
logiei, N’Famara Keita. minis
trul dezvoltării domeniilor ru
rale, Alpha Bacar Barry, mi
nistrul agriculturii, brigăzilor de 
producție și cooperativelor, 
Hollie Louis, ministrul amena
jării apelor și pădurilor, Ke-

(Continuare în pag. a 111-a)

La sosire, pe aeroportul internațional „Gbessia" din Conakry

Marea adunare populară 

de pe stadionul din Conakry

0 Entuziasm, sentimente de fierbinte 

dragoste, ovații pentru solii 

poporului român.

0 întregul Conakry este in sărbătoare: 

,,întreaga populație a capitalei 

gui neeze salută in persoana 

președintelui Nicolae Ceaușescu 

pe un mare conducător socialist" — a 

declarat guvernatorul acestui oraș.

• Banchet și spectacol de gală in onoarea 

președintelui Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu,

„Cunoaștem că și poporul guineez, sub con
ducerea Partidului Democrat din Guineea, în 
frunte cu tovarășul Sekou Toure, a lichidat ve
chea orînduire, colonialismul, și a trecut la făuri
rea unei noi societăți în Guineea. Ca prieteni și 
frați, ne bucură succesele pe care dumneavoastră 
le dobindiți în făurirea unei Guinei libere, inde
pendente și puternice".

NICOLAE CEAUȘESCU

„Noi cunoaștem istoria țării dumneavoastră și 
dăm o înaltă apreciere contribuției decisive pe 
care dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, ați a- 
dus-o la dobîndirea numeroaselor sale victorii. 
Această contribuție v-a adus încrederea totală a 
poporului român, manifestată succesiv prin res
ponsabilitățile ce vi s-au încredințat și pe care vi 
le-ați îndeplinit întotdeauna cu onoare și efica
citate".

SEKOU TOURE

Plecarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

■
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din Argentina
Vineri după-amiază, preșe

dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae .Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, ca
re, timp de patru zile, au 
făcut o vizită oficială de prie
tenie în Republica Argentina, la 
invitația președintelui Juan 
Domingo Peron, au părăsit capi
tala Argentinei, Buenos Aires.

Pe aeroportul central al capi
talei, împodobit cu drapelele de 
stat ale României și Argentinei, 
au venit, pentru ,a-și lua rămas 
bun de la inalții oaspeți români, 
președintele Republicii Argen
tina, general-locotenent Juan 
Domingo Peron, vicepreședintele 
Republicii, doamna Mafia Estela 
Martinez de Peron. secretarul 
particular al președintelui Repu
blicii. ministrul bunăstării so
ciale, Lopez Rega, ministrul re
lațiilor externe, Alberto Vignes, 
ministrul de interne, Benito 
Llambi, ministrul apărării. Angel 
Robledo. ministrul muncii. Ri- 
cardo Otero. ministrul culturii și 
educației-. Jorge Taiana. pre
ședintele Camerei Deputaților. 
dr. Râul Lastiri. cu soțiile, co
mandanții celor trei armate, alte 
oficialități civile și militare.

Au fost de față ambasadorul 
României la Buenos Aires, Mihai

Bălănescu, și ambasadorul Ar
gentinei la București, Juan Carlos 
Marcelino Beltramino.

Cei doi președinți, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Ma- 
ria Estela de Peron se întrețin 
cu cordialitate, cîteva minute în 
salonul aeroportului.

Apoi, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Juan 
Domingo Peron trec în revistă 
garda de onoare, alcătuită din 
militari ai celor trei armate în 
ținută de gală.

Pe podiumul de onoare, înal- 
ții oaspeți romani, impreună 
cu persoanele oficiale române 
care i-au însoțit in această vi
zită, tovarășii Ion Pățan,. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exte
rior, Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Maco
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Pungan și Nicolae 
Doicaru, consilieri ai președinte
lui Consiliului de Stat, iși iau 
rămas bun de la persoanele ofi
ciale argentiniene prezente pe 
aeroport.

înainte de a se urca in avion, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu și pre
ședintele Peron, doamna Peroh

(Continuare în pag. a IlI-a)

O strălucită expresie a vibran
telor sentimente pe care locui
torii din Conakry, întregul po
por guineez, le nutresc fată de 
România socialistă, fată de 
conducătorul ei a constituit-o ma
rea adunare populară de pe sta
dionul municipal din capitala 
Guineei, care a avut loc ime
diat după ceremonia primirii pe 
aeroport.

In momentul In care automo
bilul deschis în care se află 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Ahmed Sekou Toure și automo
bilul în care se află tovarășele 
Elena Ceaușescu și Andree 
Toure intră pe poarta stadionu
lui, din piepturile celor peste 30 
de mii de cetățeni care umplu 
pînă la refuz tribunele izbuc
nesc ovații entuziaste. Mulți
mea scandează „Ceaușescu- 
Toure", precum și lozinci care 
dau expresie prieteniei dintre 
cele două țări și popoare.

Potrivit protocolului guineez,

mașinile efectuează un „tur de 
onoare“ însoțite de urale ca
re nu mai contenesc. Cei doi 
președinți răspund cu prietenie 
manifestărilor de entuziasm ale 
mulțimii.

După efectuarea turului de 
onoare, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Andree Toure, ce
lelalte oficialități române și 
guineeze iau loc în lojile ofici
ale, încadrate de drapelele Ro
mâniei și Guineei, de portrete
le celor doi conducători de 
partid și de stat, de ghirlande 
de flori și verdeață.

Președintele Ahmed Sekou 
Toure deschide marea adunare 
populară, salutînd, în numele 
întregii țări, pe oaspeții din 
România prietenă. Pe întregul 
stadion se aud, pronunțate cu 
vigoare, răspicat, cuvintele care 
se rostesc la începutul tuturor 
mitingurilor de masă în această

tară : „Pentru revoluție !“, „Jos 
imperialismul !“, „Jos colonia
lismul !“, „Jos neocolonialis- 
mul !“ „Onoare, victorie, glo
rie !“.

Președintele Ahmed Sekou 
Toure rostește, apoi, în limbile 
franceză și română : „Trăiască 
România !“, urare acoperită de 
ovațiile entuziaste ale zecilor de 
mii de participanți.

Cuvîntarea rostită în continu
area acestui scurt ceremonial de 
președintele Ahmed Sekou 
Toure este salutată, în repetate 
rinduri, cu furtunoase aplauze 
și aclamații.

Este invitat apoi să ia cuvîn- 
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintele președintelui român 
sînt subliniate cu entuziaste 
ovații.

O fanfară militară intonează 
imnurile naționale ale celor 
două țări, înainte și după pro
nunțarea fiecărei euvîntări.

(Continuare în pag. a 11-a)

Un strălucit și binemeritat succes

ECHIPA ROMÂNIEI-CAMPIOANĂ
MONDIALĂ LA HANDBAL

• Aseară, la Berlin, intr-o finală de mare luptă, sportivii noștri au învins 
echipa R. D. Germane și au cucerit pentru a 4-a oară titlul suprem, rea- 

lizînd o performanță unică în istoria handbalului
(Amănunte în pagina a 3-a)
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Republica Guineea
SOSIREA LA

CONAKRY
Populația capitalei Guineei, 

orașul Conakry, a făcut, sim- 
bată. o primire triumfală secre
tarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășei 
Elena Ceaușescu, întîmpinîndu-i 
cu entuziasm „ca pe mem
bri ai aceleiași familii 
luptători“ — cum declara, 
ovațiile a zeci de mii

de 
în 

de oa
meni, secretarul general al Par
tidului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Guineea, 
tovarășul Ahmed Sekou Toure. 

...Este ora 9.30 (ora locală). 
Aeronava prezidențială ateri
zează pe aeroportul internațio
nal „Gbessia“ din Conakry, 
împodobit sărbătorește, cu tri
colorul românesc, precum și 
drapelul roșu, galben, verde al 
Republicii Guineea, care înca
drează portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășu
lui Ahmed Sekou Toure. Pe 
imense pancarte sint 
în limbile română și

Pe 
înscrise, 

___________ |l franceză 
urările "~.Bun venit președin
telui Nicolae Ceaușescu, marele 
conducător socialist !“, „Tră
iască prietenia militantă gui- 
neezo-română !“. „Federația din 
Conakry a Partidului Democrat 
din Guineea vă urează bun so
sit 1".

Pe aeroport, au venit să sa
lute pe șeful statului român un 
foarte mare număr de locuitori 
din capitala (ării. Mulțimea de 
cetățeni salută, prin ovații, so
sirea solilor poporului român.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt salutați cu 
deosebita cordialitate de tova
rășul Ahmed Sekou Toure, și 
soția sa. Andree Toure. Cei doi 
conducători de partid și de stat 
își string cu căldură miinile, se 
îmbrățișează.

în întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a venit, de 
asemenea, pe aeroport Aristides 
Pereira. secretar general al 
Partidului African al Inde
pendentei din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde, care 
îl salută cu cea mai mare căl
dură.

Apoi, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, prezintă președintelui 
Republicii Guineea persoanele 
oficiale care îl însoțesc : tova
rășii Ion Pățan. membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior. Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.. George Macovescu. 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Va
sile Pungan și Nicolae Doicaru. 
consilieri ai președintelui Con
siliului de Stat.

Tinere fete, tnveșmîntate în 
elegante costume de un alb ima
culat. cu eșarfe tricolore româ
nești și guineeze. oferă inalți- 
lor oaspeți splendide buchete

Marea adunare populară

tropicale, precum
Valeriu

de flori __ ____ .
nuci de cola — simbol de alea
să ospitalitate pe aceste melea
guri.

Sînt prezentate, în continuare, 
conducătorului român înaltele 
personalități guineeze aflate pe 
aeroport : Lansana Beavogui, 
membru al Biroului Politic Na
țional al C.C. al Partidului De
mocrat din Guineea, prim-mi- 
nistru, Ismail Toure, ministrul 
sectoarelor economice și finan
ciare, N’Famara Keita, mi
nistrul sectoarelor sociale. Mou
ssa Diakite, ministrul sectoarelor 
care se ocupă de problemele in
terne și de securitate. Mamady 
Keita. ministrul sectoarelor cul
turii și educației. Alpha Oumar 
Barry, ministru al sectoarelor 

schimburilor — membri ai Birou
lui Politic Național al C.C. al Par
tidului Democrat din Guineea, 
Fily SIssoko, ministrul afaceri
lor externe, Senainon Beha- 
niz, ministrul informațiilor și 
ideologiei, Alioume Drame, mi
nistrul planului, tovarășa Had- 
ja Mafory Bamfoura. ministru 
al afacerilor sociale și preșe
dintă a Consiliului Național al 
Femeilor. Elhadj 
Toure. ministrul 
exterior. Lamine Conde. minis
trul industriei și energiei, Mo- 
hamed Lamine Toure. ministru! 
minelor și geologiei, Alpha Ba- 
car Barry. ministrul agriculturii, 
livezilor de producție și coope
rativelor — membri ai C.C. al 
P.D.G., alți membri ai guver
nului, conducători ai organiza
țiilor de masă și obștești, un 
mare număr de militanti ai Par
tidului Democrat din Guineea.

Sint, de asemenea. prezenți 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la Conakry.

Este de față ambasadorul Re-

Abdoulaye 
comerțului

publici! Socialiste România în 
Republica Guineea, 
Georgescu.

Specialiștii români 
crează în Guineea și 
lor.

în timpul intonării 
de stat ale României și Gui
neei, in văzduh răsună 21 de 
salve de artilerie. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu primește ra
portul comandantului gărzii de 
onoare alcătuită din militari în 
uniformă de paradă — după 
care, împreună cu tovarășul 
Ahmed Sekou Toure, treca în 
revistă garda de onoare.

Conducătorii de partid șl de 
stat ai celor două țări, tovarășe
le Elena Ceaușescu și Andree 
Toure. celelalte persoane oficiale 
române și guineeze se îndreap
tă spre salonul de onoare al 
aerogării ; oaspeții și gazdele se 
întrețin cordial, prietenește.

Președintele Ahmed Sekou 
Toure adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros 
salut de bun venit, exprimîn- 
du-și convingerea că prezenta 
șefului statului român în Gui
neea va da un puternic impuls 
prieteniei între cele două țări și 
ponoare, cooperării bilaterale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
mulțumește pentru primirea 
călduroasă făcută, adresînd. din 
partea sa. din partea întregului 
popor român un salut prietenesc 
și urări de noi succese poporu
lui guineez. împărtășind aceeași 
convingere că actuala vizită va 
deschide largi orizonturi colabo
rării româno-guineeze. in inte
resul ambelor țâri și popoare, 
al cauzei păcii. înțelegerii și 
solidarității dintre toate popoa
rele lumii.

Cei doi conducători se în

care lu- 
familiile

imnurilor

dreaptă spre coloana de mașini, 
întreaga autostradă de la ae

roport și pînă în oraș. în lungi
me de circa 15 kilometri, 
pavoazată cu mii și mii de 
pele ale celor două țări, cu 
dcrole tricolore, alcătuind, 
distantă în distantă. originale 
arcuri de triumf, cu urări de 
bun venit și chemări la întărirea 
prieteniei și dezvoltarea coope
rării dintre cele două popoare.

Dind glas sentimentelor 
locuitorilor capitalei, guverna
torul orașului Cpnakry, to- 

. varășul Fode Moussa, a decla
rat reprezentanților presei ro
mâne : „întreaga populație a 
capitalei guineeze salută în per
soana președintelui Nicolae 
-Ceaușescu pe un mare conducă
tor socialist, un om de stat pro
eminent, un militant de frunte 
pentru libertatea și independen
ta popoarelor lumii, pentru cau
za păcii si progresului

Partidul, guvernul și 
popor guineez văd în 
vizită a conducătorului 
nouă și importantă 
a României și Guineei Ia lupta 
antiimperialistă a popoarelor, la 
afirmarea dreptului la dezvolta
re independentă, la bunăstare și 
fericire. România și Guineea au 
multe puncte de vedere comune 
și. actionînd împreună, aportul 
lor la traducerea în viată a de
zideratelor de libertate ale po
poarelor poate fi și mai însem
nat. Sintem siguri că discuțiile 
între conducătorii României și 
Guineei vor adinei prietenia 
dintre cele două popoare, coo
perarea între ele. în numele ce
lor 200 000 
kry. urez 
Ceaușescu 
fructuoasă

esta 
dra- 
ban- 

din

social.
întregul 
această 

român o 
contribuție

de locuitori din Cona- 
președinteluî Nicolae 
o ședere plăcută 
în tara noastră“.

și

F

de pe stadionul din Conakry
(Vrrnare din pag. I)

După rostirea cuvîntărilor, în
cepe o mare defilare, la care 
participă mii de oameni. Defi
larea este deschisă de un grup 
de ostași 
Partidului 
neea care 
nai. Apoi, 
plozie de 
cepe defilarea formațiilor artis
tice venite de pe întreg terito
riul țării. îmbrăcați în minuna
te costume naționale, membrii 
formațiilor prezintă, într-o suc
cesiune neîntreruptă de secven
țe, de un extraordinar dina
mism și ingeniozitate, un mare 
spectacol folcloric dedicat șefu
lui statului român.

Mii de artiști — aparținînd 
grupurilor etnice malinke, sou- 
sson, penei, tenda — prezintă

și de militanti ai 
Democrat din Gui- 
poartă steagul națio- 
într-o adevărată ex- 

culoare și sunet, în-

momente din viața poporului 
guineez, datini și obiceiuri de 
pe meleagurile lor, cîntece și 
dansuri ce evocă istoria unui 
popor glorios, care nu a precu
pețit nici o jertfă pentru a trăi 
liber și demn. Este un specta
col grandios, o risipă extraor
dinară de fantezie, ce exprimă 
bucuria de a trăi a unui popor 
care și-a cîștigat libertatea si a 
devenit pe deplin stăpîn pe des
tinele sale. In semn de dragoș- 
te pentru România și poporul 
ei, cintecele populare se împle
tesc cu lozinca „Vive la Rou- 
manie !“. Oamenii din tribune, 
la rîndul . lor.
rupt, agită mii de pancarte 
urări de bun venit și lozinci 
revoluționare.

După defilarea ansamblurilor 
artisăice, începe defilarea pio
nierilor, elevilor, studenților, 
muncitorilor 'și sportivilor din

aclamă neîntre- 
cu

Conakry. Țin, de asemenea, să 
aducă omagiul lor președintelui 
României unități ale formațiilor 
de luptă ale miliției populare, 
în noiembrie 1970, aceste for
mații au dat o lovitură zdrobi
toare forțelor intervenționiste, 
dovedind că nimic nu poate sta 
în calea unui popor devenit 
stăpîn pe soarta sa, hotărît 
să-și apere ființa națională, 
libertatea și independența.

Prin întreaga sa desfășurare 
prin cuvîntările rostite, prin 
succesiunea de momente evo
catoare pe care le-a înfățișat 
impresionanta defilare, marea 
adunare populară de pe sta
dionul din Conakry se înscrie, 
fără, îndoială, ca o strălucită 
expresie a prieteniei româno- 
guineeze.

La Încheierea adunării, co
loana de mașini se îndreaptă 
spre Palatul Poporului, reșe
dința pusă Ia dispoziția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. Se 
parcurge o arteră largă, de-a 
lungul căreia tineri și vîrstnici 
salută cu același entuziasm ps 
înalții oaspeți.

La intrarea Palatului Poporu
lui, impunător 
ton și sticlă, 
flutură de mai 
Iul românesc,
prezintă tovarășului 
Ceaușescu onorul.

Cei doi președinți, tovarășele 
Elena Ceaușescu șt Andrée 
Toure se întrețin in continuare, 
citeva minute, luîndu-și apoi un 
cordial rămas bun.

edificiu din be- 
deasupra căruia 
multe zile drape- 
o gardă militară 

Nicolae

BANCHET OFERIT IN ONOAREA

PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
Președintele Republicii Gui

neea, secretar general al Partidu
lui Democrat, Ahmed Sekou 
Touré, împreună cu tovarășa 
Andree Touré, au oferit, sîmbătă 
seara, în saloanele Palatului 
Poporului din Conakry, un 
banchet oficial în onoarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Au luat parte persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe condu
cătorul partidului și stalului nos
tru în vizita sa în Guineea : to-

varășii Ion Pățan, Ștefan Andrei, 
George Macovescu, precum și 
Vasile Pungan și Nicolae Doica- 
ru, consilieri ai președintelui 
Consiliului de Stat.

Din partea guineeză au fost 
prezenți : Lansana Beavogui, 
membru al Biroului Politic Na
țional al C.C. al Partidului De
mocrat din Guineea, prim-minis- 
tru, Ismail Toure, ministrul sec
toarelor economice și financiare, 
N’Famara Keita, ministrul sec
toarelor sociale, Moussa Diakite, 
ministrul sectoarelor care se 
ocupă de problemele interne și 
de securitate, Mamady Keita, 
ministrul sectoarelor culturii și

educației, Alpha Oumar Barry, 
ministru al sectoarelor schimbu
rilor — membri ai Biroului Po
litic Național al C.C.. al Partidu
lui Democrat din Guineea, Fily 
Sissoko, ministrul afacerilor ex
terne, Senainon Behaniz, minis
trul informațiilor și ideologiei, 
Alioume Drame, ministrul planu
lui, tovarășa Hadja Mafory 
Bamfoura, ministru al afacerilor 
sociale și președintă a Consiliu
lui Național al Femeilor, Elhadj 
Abdoulaye Touré, ministrul co
merțului exterior, Lamine Conde, 
ministrul industriei și energiei, 
Mohamed Laminé Touré, minis
trul minelor și geologiei, Alpha

Bacar Barry, ministrul agricultu
rii, brigăzilor de producție și 
cooperativelor, alți membri ai 
C.C. al Partidului Democrat din 
Guineea și ai guvernului guineez, 
deputați în Adunarea Națională, 
personalități culturale și științifi
ce, conducători ai unor mari în
treprinderi economice, ziariști.

Au luat parte șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Co
nakry.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Banchetul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și 
cordialitate.

După banchet, a fost prezen
tat un spectacol folcloric.

Escală la Rio de Janeiro
(Ager- 

r___  ____  .. , drum
spre Guineea, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
persoanele care îi însoțesc 
făcut o escală la Rio de 
neiro.

La baza aeriană de pe aero
portul internațional Galeao, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost primiți, cu onoruri milita
re, de guvernatorul statului 
Guanabara, Antonio de Padua 
Chagas Freitas, și soția sa, 
doamna Zoe Chagas Freitas, de 
ambasadorul Vladimir do Ama
ral Murtinho, reprezentant 
cial al guvernului federal 
zilian, Artur Portela, șeful 
ției din Rio de Janeiro a 
nisterului Relațiilor Externe al 
Braziliei, Francisco Guadalberto 
do Oliveira, șeful ceremonialu
lui guvernului statului Guanaba
ra, precum și de alte persoane 
oficiale.

Erau de față, de asemenea, 
Ion Moraru, ministru plenipo-
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pres). Vineri seara, in

au
Ja-

spe- 
bra- 
Sec-
Mi-

tențiar al României în Brazilia, 
și soția sa, precum și membrii 
misiunii diplomatice a Repu
blicii Socialiste România in 
Brazilia.

După ceremonia de primire, 
desfășurată la baza aeriană de 
la Galeao, la invitația guvernu
lui brazilian, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu șl persoa
nele oficiale care îi însoțesc au 
făcut o scurtă vizită în oraș.

In continuare, în cinstea înal- 
ților oaspeți români, guvernul 
brazilian a oferit un dineu în 
saloanele Hotelului Național, si
tuat pe malul oceanului.

La dineu au luat parte Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, George 
Macovescu,- alte 
ficiale române, 
tea braziliană
Vladimir do Amarai Murtinho, 
reprezentant special al guvernu
lui federal brazilian, alte 
soane oficiale.

în timpul dineului, o forma
ție orchestrală românească, a- 
flată într-un turneu In Brazi
lia, a executat un frumos pro
gram de muzică populară.

Cuvîntarea președintelui Cuvîntarea tovarășului
SEKOU TOURE

Tovarășe Ceaușescu, președin- 
al Consiliului de Stat al 

Socialiste România, 
Elena Ceaușescu, 
din România,

te 
Republicii

Tovarășă
Tovarăși

revoluționar al GuiPoporul 
neei este fericit să vă primeas
că pe pămintul său. El vă pri
mește in calitate de prieteni, de 
tovarăși de luptă și salută prin 
intermediul dumneavoastră vi
teazul dumneavoastră popor, 
gloriosul popor român, căruia 
noi îi cunoaștem istoria, o is
torie caracterizată printr-o 
luptă constantă, lupta împotriva 
feudalității, a capitalismului, 
lupta contra imperialismului și 
fascismului. Poporul român a 
avut o istorie activă, demon- 
strind, astfel, înaltul nivel de 
conștiință al femeilor și bărba
ților care îl alcătuiesc. Noi cu
noaștem istoria țării dumnea
voastră și dăm. O înaltă apre-

tovarășe 
, dobin-

ciere contribuției decisive 
care, dumneavoastră, |i 
Ceaușescu. ați adus-o la 
direa numeroaselor sale victorii. 
Această contribuție v-a adus 
încrederea totală a poporului 
român, manifestată succesiv 
prin responsabilitățile ce vi 
s-au încredințat și pe care vi 
le-ați îndeplinit întotdeauna cu 
onoare și eficacitate. Nu este 
de mirare că sînteți astăzi deo
potrivă conducătorul Partidului 
Comunist Român și al statului 
socialist român.

Știm, de asemenea, că soția 
dumneavoastră a dus aceeași 
luptă, cu același elan și con
stanță. Ea nu este numai soția 
șefului statului, ei unul din fău
ritorii de frunte ai socialismu
lui românesc, întrucit a parti
cipat pe toate fronturile la 
luptă. Pentru aceasta, poporul 
român, prin intermediul parti
dului său, Partidul Comunist 
Român, a ales-o în conducerea 
superioară a partidului, ceea ce 
demonstrează capacitatea fe
meii. Femeile din Guineea, care 
năzuiesc spre aceleași promo
vări — intelectuale, ideologice, . 
economice, politice —. sint min- 
dre să vă primească, fiind și 
mai mult convinse de justețea 
liniei pe care o urmează, linie 
care conduce la emanciparea 
totală a societății. în ochii lor. 
tovarășă Elena Ceaușescu, dum
neavoastră sinteți un simbol și. 
de aceea, in numele Partidului 
Democrat din Guineea, sintem 
minări să vă salutăm și să vă 
primim. Cunoaștem, așa cum 
am mai arătat-o, pozițiile cu
rajoase ale Partidului Comunist 
Român pe plan ideologic. Te
zele sale sînt in cea mai mare 
parte aprobate, susținute de 
Partidul Democrat din Gui
neea. Poziția partidului dum
neavoastră, atitudinea guvernu
lui dumneavoastră, atît în ceea 
ce privește problemele interne, 
cit și problemele internațio
nale, sint identice cu poziția și 
cu atitudinea Partidului Demo
crat din Guineea, adică o ati
tudine de responsabilitate față 
de problemele vieții. Un popor 
nu trebuie să abdice de la nici 
o responsabilitate ; cl trebuie 
să-și asume toate responsabi
litățile sale în toate domeniile.

persoane o- 
lar din par- 

ambasadorul

Pentru a se realiza. poporul 
trebuie să aibă o netă conștiință 
a personalității sale și, de ase
menea, o justă apreciere a ra
porturilor de solidaritate mili
tantă care îl leagă de toate po
poarele din lume și, îndeosebi, 
de popoarele progresiste care 
fac istoria.

Știm că Partidul Comunist 
Român a realizat, pe plan na
țional, condițiile pentru trans
formarea fericită a vieții Româ
niei : sechelele feudalității au 
dispărui, capitalismul a fost 
zdrobit, iar socialismul a fost 
construit prin puterea poporu
lui și pentru fericirea poporului, 
în sinul societății, in cadrul a- 
cestei opere de edificare a fe
ricirii colective, pe baza drep
tății sociale, se desăvirșește 
unitatea. Pe plan internațional, 
România a făcut dovada unei 
independențe totale in aprecie
rea tuturor problemelor inter
naționale și de aceea, pozițiile 
sale, privind fiecare din pro
blemele respective, au fost a- 
probate de masele populare din 
Guineea care, de asemenea, as
piră la independență totală in 
aprecierea problemelor și in a- 
plicarea soluțiilor lor juste. 
România, intr-adevăr, a înțeles 
foarte devreme că pentru dez
voltarea economică rapidă a 
unei țări nu există două soluții, 
ci una singură — ca țara să fie 
mai întii organizată pe baze 
dinamice, ca ea să se simtă 
responsabilă, in exclusivitate 
responsabilă, de progresul său 
și să nu lase nimănui altcuiva 
grija de a-i reglementa proble
mele. România, deci, a atacat 
dintr-o dată problemele econo
mice, politice, sociale, proble
mele culturale și ea a știut să 
lc soluționeze treptat, în așa lei 
incit, astăzi, ea a devenit, in 
mod net, o țară socialistă tare 
și puternică. Progresele indus
triale și agricole realizate se 
datoresc elanului partidului, 
care a știut să organizeze ma
sele pe frontul muncii crea
toare.

Salutăm marile dumneavoas
tră victorii pe care le conside
răm ca o contribuție a dum
neavoastră la lichidarea rapor
turilor injuste ce divizează lu
mea în grupuri capitaliste ex
ploatatoare și mase laborioase 
producătoare de bunuri mate
riale necesare umanității. Sin
tem alături de dumneavoastră 
in această luptă, căci prin ea 
poporul guineez va realiza, de 
asemenea, in întregime, plenar, 
eficace, profundele sale aspi
rații de a trăi o viață socialistă 
în serviciul umanității.

Solidaritatea internațională 
provine dintr-o viziune globală 
privind destinul comun al po
poarelor, in special al acelora 
care aspiră la libertate, demo
crație, progres. Dar solidaritatea 
internațională este în funcție de 
gradul de conștiință al fiecărui 
popor în rezolvarea problemelor 
care-1 privesc în particular și 
care, în același timp, se referă 
la toate popoarele in ansamblu. 
Noi afirmăm, deci, că cooperarea 
între România și Guineea se în
cadrează acestui spirit de soli
daritate militantă, căci România 
și Guineea nu pot avea nici un 
motiv de fricțiuni. Ele urmăresc 
ireversibil aceleași obiective de 
eliberare națională și de elibe
rare mondială a maselor munci
toare.

Dorini ca in această țară frații 
români, tovarășii români să se 
simtă ca la ei, in mijlocul po
porului lor.

Diferența de culoare nu are 
nici o importanță, geografia nu 
ar trebui să fie un factor de di
vizare, familiile superioare sint 
acelea constituite pe baza co
munității ideologice, a comuni
tății de destin, a tuturor virtu
ților alese în mod liber de po
poare, și noi afirmăm că Româ
nia și Guineea fac parte din 
aceeași familie, familia luptăto
rilor împotriva imperialismului.

Dorim, deci, ca șederea dum
neavoastră 
fructuoasă 
fructuoasă, căci ea trebuie să ne 
permită lărgirea bazelor de în
țelegere intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Democrat 
din Guineea, ea trebuie să ne 
permită să adincim înțelegerea 
și cooperarea între guvernele 
noastre, între toate organizațiile 
noastre democratice. Ea trebuie, 
de asemenea, să ne permită să 
intensificăm participarea noas
tră la lupta internațională pen
tru fericire, pentru pace 
daritate între popoare.

Vă dorim bun venit și, 
aici, sintem gata pentru 
ție !

Trăiască România !

se

să fie cea mai 
posibil. Spunem

și soli-

spunem 
revolu-

NICOLAE CEAUSESCU
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Stimate tovarășe președinte 
Sekou Touré, 
Dragi tovarăși,

Doresc, în numele delegației 
noastre, a Comitetului 
al Partidului Comunist 
al poporului român, in 
meu, personal, să vă 
dumneavoastră, tuturor 
prezenți la această mare adu
nare populară, întregului popor 
frate guineez un salut frățesc și 
de solidaritate. (Aplauze)

Am venit în țara dumnea
voastră la invitația amicală a 
tovarășului Sekou Toure, a- 
nimați de dorința de a dezvolta 
solidaritatea dintre partidele și 
popoarele noastre, în lupta pen
tru dezvoltarea economico-soct- 
ală, pentru bunăstarea și ferici
rea popoarelor noastre, în lupta 
Împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocoionialis
mului. (Aplauze)

România va sărbători, In acest 
an, 30 de ani de cind poporul, 
in frunte eu clasa muncitoare, 
sub conducerea Partidului Co
munist, a preluat puterea în 
propriile mîini și a trecut la 
făurirea noii societăți socialiste. 
(Aplauze). In acești 30 de ani, 
socialismul a triumfat definitiv 
și pentru totdeauna în România. 
(Aplauze puternice). Am lichi
dat pentru totdeauna exploata
rea. iar întreaga putere politică, 
industria, agricultura se găsesc 
în miinile poporului muncitor. 
(Aplauze)

Concenirîndu-și toate efortu
rile sub conducerea Partidului 
Comunist, poporul român a ob
ținut realizări mărețe în dezvol
tarea economiei, în ridicarea 
bunăstării sale materiale și cul
turale. Am pornit de la faptul 
că, pentru a construi o societate 
socialistă puternică, trebuie să 
dezvoltăm industria, agricultura, 
știința, cultura, ca bază a 
bunăstării și fericirii poporului. 
(Aplauze). în acești ani, indus
tria românească a crescut de 28 
de ori. Dintr-o țară agrară, cu o 
industrie slab dezvoltată, Româ
nia a devenit o țară industrial- 
agrară, care asigură din ce in ce 
mai bine toate necesitățile po
porului și poate contribui la 
dezvoltarea relațiilor de solida
ritate și economice cu celelalte 
state. (Aplauze)

Si realizările României, ca și 
ale altor țări socialiste, de
monstrează că, atunci cind po
porul devine stăpin pe destinele 
sale, este în stare să făurească 
adevărate minuni. (Aplauze) A- 
ceste realizări demonstrează că 
socialismul poate să asigure 
dezvoltarea rapidă a fiecărei na
țiuni și este singura societate 
care poate asigura, cu adevărat, 
independența, bunăstarea și fe
ricirea popoarelor. (Aplauze în
delungate, puternice).

Cunoaștem că și poporul gui- 
ncez, sub conducerea Partidului 
Democrat din Guineea, în frunte 
cu tovarășul Sekou Toure, a li
chidat vechea orînduire, colo
nialismul, și a trecut Ia făurirea 
unei noi societăți în Guineea. 
Ca prieteni și frați, ne bucură 
succesele pe care dumneavoas
tră le dobîndiți in făurirea unei 
Cuinei libere, independente și 
puternice. (Aplauze îndelun
gate)

Desigur, făurirea noii socie
tăți are Ioc in condițiile luptei 
pentru lichidarea vechii poli
tici imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste. Pentru a asigura 
infăptuirea cu succes a dezvol
tării econoniico-sociale, popoa
rele care au pășit pe calea unei 
dezvoltări noi, libere, trebuie să 
întărească solidaritatea între ele 
în toate domeniile de activitate. 
Pornind de la aceasta, Partidul 
Comunist Român, România so
cialistă dezvoltă larg relațiile cu 
toate țările care construiesc so
cialismul, cu toate statele care 
luptă pentru dezvoltarea lor e- 
conomico-socială independentă. 
Tocmai în acest cadru se înscriu 
și relațiile dintre România și 
Guineea, ca relații de solidari
tate intre două popoare care 
doresc să se dezvolte puternic e- 
conomic-social, să-și asigure in
dependența și suveranitatea. (A- 
plauze)

Desigur, nu uităm nici un mo
ment realitățile lumii contem
porane. Știm că există încă sta
te cu orinduiri sociale diferite, 
că este necesar, în spiritul prin
cipiilor coexistenței pașnice, să 
găsim căile pentru dezvoltarea 
colaborării între toate statele 
pentru a asigura o pace trainică 
in lume.

La baza relațiilor internațio
nale. România pune principiile 
deplinei egalități in drepturi,

Central 
Roman, 
numele 
adresez 

celor

respectului independenței și su
veranității naționale, neameste
cului în treburile interne, avan
tajului reciproc, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța. 
Trebuie să facem totul ca a- 
ceste principii să fie recunos
cute și aplicate în relațiile din
tre toate statele lumii. Trebuie 
să facem totul pentru a asigura 
respectarea dreptului fiecărui 
popor de a se dezvolta liber, de 
a-și făuri orinduirea care o 
rește, fără nici un amestec 
afară.

Nu trebuie să uităm nici 
moment că mai sînt incă 
poare care sînt supuse robiei 
coloniale. De aceea, Partidul 
Comunist Român, România so
cialistă consideră că trebuie in
tensificate eforturile și lupta u- 
nită a popoarelor pentru lichida
rea definitivă a colonialismului 
și neocoionialismului. (Aplauze)

Sprijinim activ lupta popoare
lor africane împotriva domina
ției coloniale în Guineea-Bissau, 
Angola, Mozambie. Considerăm, 
totodată, că trebuie intensificată 
lupta pentru lichidarea regimu
rilor rasiste din Rhodesia și A- 
frica de sud. (Aplauze)

Dăm o mare importanță întă
ririi unității țărilor africane. 
Știm că in această luptă pe care 
o duc popoarele africane, Gui
neea și tovarășul Sekou Toure 
desfășoară o activitate intensă- 
(Aplauze)

Doresc să urez popoarelor a- 
fricane succes deplin în lichida
rea colonialismului și neocolo- 
nialismului, in dezvoltarea lor 
economico-socială independentă. 
(Aplauze)

în lumea de astăzi, problemele 
care trebuie soluționate impun 
o întărire a solidarității tuturor 
popoarelor și forțelor antiimpe- 
rialiste. în Europa, noi ne pre
ocupăm pentru a înfăptui secu
ritatea pe continent care să asi
gure tuturor popoarelor euro
pene independența, suveranita
tea, o conlucrare liberă intre ele. 
Noi concepem securitatea euro
peană ca un sistem care să con
tribuie la dezvoltarea unei co
laborări noi între toate statele 
lumii. De aceea, securitatea în 
Europa va însemna și dezvolta
rea relațiilor pe baze noi cu 
toate statele lumii, inclusiv cu 
țările africane. (Aplauze)

în lupta împotriva politicii 
colonialiste, au 
succese impor- 

pus capăt răz- 
Vietnam ; po- 

Indochina acțio- 
tot mai multă

do- 
din

un 
po-

în lupta 
imperialiste, 
fost obținute 
tante. 
boiului 
poarele 
nează, . T__  ____
fermitate, pentru a-și organiza 
viața independent, așa cum o 
doresc ele. Mai sînt unele fo
care, cum este Orientul Mijlociu, 
care constituie un pericol grav 
pentru pace în această zonă, 
pentru pacea întregii lumi. De 
aceea, popoarele trebuie să ac
ționeze pentru o pace dreapiă 
și trainică in această zonă, care 
presupune retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe 
ocupate, soluționarea problemei 
poporului palestinian, în confor
mitate cu năzuințele sale națio
nale. Trebuie să unim eforturile 
pentru o pace dreaptă și trai
nică, care să asigure tuturor po
poarelor din această zonă inde
pendență, suveranitate, să le 
dea posibilitatea de a-și con
centra eforturile pentru o dez
voltare economico-socială.

S-a 
din 

din 
cu

Dragi tovarăși,

Mai mult ca oricînd, este ne
cesar ca forțele de pretutindeni 
care se pronunță pentru progres 
social, împotriva colonialismu
lui și neocoionialismului să-și 
unească eforturile. O lume mai 
dreaptă și mai bună nu poate fi 
decit rezultatul luptei unite a 
tuturor popoarelor. Dorim ca 
relațiile dintre România și 
Guineea să contribuie la o lar
gă dezvoltare a colaborării eco
nomice in toate domeniile do 
activitate. Dezvoltăm relațiile 
între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Democrat din 
Guineea, între poporul român și 
poporul guineez. Cu aceste sen
timente am venit în țara dum
neavoastră și ne exprimăm spe
ranța că vom pune bazele unei 
trainice și rodnice conlucrări 
frățești.

Trăiască colaborarea și solida
ritatea dintre poporul român și 
poporul guineez ! (Aplauze)

Trăiască și să se dezvolte so
lidaritatea in lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocoionialismului. (Aplauze)

Urez poporului frate guineez 
multă fericire, prosperitate, vic
torie in lupta sa pentru inde
pendență și o viață liberă și îm
belșugată. (Aplauze) liU
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Republica Guineea

Convorbiri oficiale

PLENARA COMUNA A C.C. AL U.I.C. 
Șl A CONSILIULUI U.A.S.C.R.

(Urmare din pag. I)

roura Camar, ministrul crește
rii animalelor.

în cadrul convorbirilor s-a 
procedat la un larg schimb de 
informări privind activitatea ți 
preocupările actuale ale Parti
dului Comunist Român și Parti
dului Democrat din Guineea, ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Guineea.

Schimbul de vederi în proble
me internaționale a evidențiat 
identitatea de poziții, voința ce
lor două țări și partide de a 
conlucra, de a-și aduce o con
tribuție tot mai mare la promo
varea noii politici în relațiile 
dintre state, la continuarea și 
consolidarea cursului pozitiv 
spre destindere și securitate, 
pentru prietenie și înțelegere 
intre popoare. împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru tri
umful cauzei păcii, libertății, 
independenței naționale, demo
crației și progresului social.

Dialogul la nivel înalt româno- 
guineez a relevat interesul ce
lor două părți de a identifica noi 

'domenii de colaborare, de a ex
tinde relațiile politiqe, econo
mice, tehnice și culturale, in 
invățămînt și în alte domenii, 
conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări conve
nind, de comun acord, asupra 
încheierii unor însemnate acor
duri și înțelegeri menite să 
extindă și să ridice, pe un plan 
superior, raporturile româno- 
guineeze.

S-a subliniat, în mod deose
bit, importanța adincirii și dez
voltării in continuare a rela
țiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Democrat 
din Guineea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

„0 POLITICA ȘTIINȚIFICĂ 
SI REALISTA“
Revista presei

„Primire entuziastă și căldu
roasă“, acest titlu scris cu ma
juscule pe prima pagină a zia
rului „Horoya“ care consaprâ, 
cea mai mare parte a numă
rului său de duminică, relatări
lor asupra vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu, subliniază in 
mod sugestiv modul în care au 
fost intimpinați, de către po
porul guineez. solii României 
socialiste, „iluștrii reprezentanți 
ai unei țări profund umane, 
care a rezistat eroic nazismului
hitlerist, care a desfășurat o în
delungată lupta de eliberare și 
care este animată de un pro
fund sentiment al independen
ței, o țară a dezvoltării armo
nioase și echilibrate, apărător 
vigilent al păcii și libertății, 
promotoare a colaborării reale și 
a solidarității militante“.

Subliniind că primirea fă
cută președintelui Nicolae 

.Ceaușescu „a fost demnă de 
'angajarea sa profundă în lupta 
în favoarea libertății“, ziarul 
arată : „Sub un soare dogori
tor, populația orașului Cona- 
kry. in numele Întregii Guinee 
— prima țară africană care a 
spus nu colonialismului, impe
rialismului și neocoloniaiis- 
mului — a ținut să ilustreze, 
prin entuziasmul popular, prin 
spontaneitatea și căldura pri
mirii, tradițiile noastre de 
ospitalitate, dar, în același 
timp, și mai ales, admirația po
porului nostru și marea încre
dere pe care o are fiecare 
guineez în Republica Socia
listă România, lucru subliniat, 
dealtfel, în cuvîntarea sa de 
tovarășul Ahmed Sekou Toure“.

„Discursul elocvent și plin de 
semnificație al președintelui 
Nicolae Ceaușescu, ca și mă
reața defilare de pe Stadionul 
..28 Septembrie“, au confirmat, 
sub o altă formă, ceoa ce a 
spus președintele Sekou Toure, 
și anume că „România și Gui
neea fac parte din aceeași fa
milie, familia luptătorilor îm
potriva imperialismului“.

Sub titlul „Să dezvoltăm so
lidaritatea de luptă între par
tidele și popoarele noastre“, 
ziarul „Horoya“ publică, in în
tregime, cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și cuvintarea președin
telui Sekou Toure.

C.ontinuind ampla prezentare 
a diferitelor aspecte ale Româ
niei contemporane, ziarul se o- 
cupă pe larg, în articolul „De 
la Dacia la România socialis
tă“, de activitatea politico-so- 
cială desfășurată în țara noas-

PLECAREA DIN ARGENTINA
(Urmare din pag. I)

Iși strîng mîinile cu căldură. Cei 
doi președinți se îmbrățișează.

Din ușa avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu salută încă o 
dată pe distinsele gazde. Pre
ședintele Peron și doamna Peron 
răspund, la rindul lor, acestor 
semne prietenești.

La ora 18, ora locală, avionul 
prezidențial decolează, îndrep- 
tîndu-se spre Rio de Janeiro.

înaintea plecării din Argentina 
s-au desfășurat momente impor
tante ale vizitei : intîlnirea tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu cu 
conducerea Confederației Gene
rale a Muncii din Argentina, in- 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și tova
rășul Sekou Toure, secretar ge
neral al Partidului Democrat 
din Guineea, președintele Re
publicii Guineea, au căzut de 
acord asupra încheierii unui 
Tratat de prietenie și coopera
re și a semnării unui Comunicat 
comun — documente politice de 
cea mai mare importanță care 
exprimă voința celor două țări 
și popoare de ă așeza relațiile 
dintre ele pe baze solide, de 
lungă durată, de a acționa în 
viața internațională în direcția 
construirii unei lumi mai bune, 
mai drepte, în care toate națiu
nile să-și afirme suveran voin
ța lor, dreptul de a fi stăpîne pe 
propriul destin, de a-și dezvolta 
viața corespunzător intereselor 
lor. de a contribui la rezolvarea 
problemelor internaționale în 
folosul tuturor popoarelor.

în timpul întîlnirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au invitat pe 
președintele Sekou Toure și so
ția sa, Andree Toure, să viziteze 
Republica Socialistă România. 
Invitația a fost acceptată cu deo
sebită satisfacție.

Convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
și tovarășul Sekou Toure, secre
tar general al Partidului Demo
crat din Guineea, președintele 
Republicii Guineea, dintre dele
gațiile celor două partide și țări, 
s-au desfășurat intr-o ambianță 
de caldă prietenie, de înțelegere 
deplină, într-o atmosferă de so
lidaritate militantă, tovărășească.

tră, subliniind printre altele : 
„Călăuzit de materialismul dia
lectic și istoric, dispunînd de o 
mare capacitate, de prospecta
re teoretică, Partidul Comu
nist Român pătrunde în esența 
fenomenelor, sesizează și des
cifrează tendințele care se pro
filează, găsește soluții adecvate 
problemelor care se ridică, des- 
fășurind, astfel, în toate do
meniile, o politică științifică și 
realistă“.

în încheierea articolului
„Horoya“ arată : „România a 
atins un înalt nivel de civiliza
ție, care face să progreseze tot 
mai mult, zi de zi, dezvoltarea 
sa economică și sporește neîn
trerupt prestigiul său interna
țional“.

Ultima pagină a ziarului pre
zintă în imagini prima zi a vi
zitei.. Sub titlul „Familiile su
perioare sînt cele constituite pe 
baza comunității ideologice", 
prima fotografie înfățișează pe 
cei doi președinți in timpul 
convorbirilor. Ziarul înfățișea
ză, apoi, pe cei doi președinți 
la tribună, in timp ce iși ros
tesc cuvîntările. turul de onoa
re efectuat pe Stadionul „28 
Septembrie“, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Andrée Toure în- 
treținindu-se în mod cordial, pe 
cei doi președinți îndreptîn- 
du-se spre sala convorbirilor, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
alături de Aristides Pereira, se
cretar general al Partidului A- 
frican al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde.

Ca și cu o zi înainte, din oră 
în oră, Postul de radio Cona- 
kry a transmis buletine de in
formații și relatări privitoare, 
la vizită, precum și programe 
de muzică populară româ
nească.

Elocventă pentru starea de 
spirit a populației guineeze, 
pentru modul în care toți lo
cuitorii capitalei au ținut să fie 
prezenți și in ziua de duminică 
la marea sărbătoare a priete
niei pe care o reprezintă a- 
ceastă vizită, este și remarca u- 
nui coleg, ziarist la „Horoya“ : 
„Ziua de sîmbătă, zi obișnuită 
de lucru, a fost pentru poporul 
nostru o zi festivă, o zi de săr
bătoare ; ziua de duminică, deși 
zi de sărbătoare, a fost pentru 
populația capitalei o zi de lu
cru“. O expresie care redă un 
adevăr simplu: atunci cind pri
mești oaspeți dragi, zilele își 
pierd caracterul obișnuit, deve
nind zile ale prieteniei.

tîlnirea eu membrii coloniei ro
mâne, primirea de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu a lui 
Arturo Frondizi, fost președinte 
al Argentinei, președintele Miș
cării pentru integrare și dez
voltare, grupare politică din 
Frejuli — Frontul Justițialist 
de Eliberare, precum și întil- 
nirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu cu reprezentanți ai 
principalelor ziare și reviste, ai 
posturilor de radio și televiziu
nii argentiniene, corespondenți 
ai agențiilor de presă și ai zia
relor străine. (Relatările acestor 
manifestări și cuvîntările rostite 
au fost publicate în presa de 
ieri.).

Spectacol de gală în cinstea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceausescu » J 1

Sîmbătă seara, in cinstea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintele Ahmed Sekou 
Touré, și tovarășa Andrée 
Touré au oferit, în Marea sală 
de festivități a Palatului Po
porului, un spectacol de gală.

Au luat parte persoanele 
participante la banchetul oficial 
desfășurat in aceeași seară, pre
cum și. un numeros public.

Spectacolul a debutat prin- 
tr-un film omagial dedicat lui 
Kwame N’Krumah, fost pre
ședinte al Republicii Ghana, și 
apoi copreședinte al Republicii 
Guineea, personalitate emi
nentă a mișcării revoluționare 
de pe continentul african .

în continuare a fost prezentat 
un bogat program artistic cu- 
prinzind nestemate ale folclo
rului guineez, grăitoare mărtu
rii ale geniului creator, ale ma
rilor valori spirituale ale unui 
popor deosebit de înzestrat, în 
viața căruia cîntecul și dansul 
joacă un rol de mare impor
tanță, exprimînd bucuria sa de 
a trăi, năzuințele sale de pro
gres și fericire.

în interpretarea Ansamblu
lui Național Djoliba, laureat

CRONICA
U.T.C.

Ieri, s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la Boun, 
delegația U.A.S.C.R., condusă 
de tovarășul Stelian Moții!, 
secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., care a participat 
Ia Congresul Uniunii Națio
nale a Studenților din R.F.G, 
și la ședința comitetului de 
pregătire a celei de-a 
XII-a întîlniri Europene a 
Uniunilor Naționale Studen
țești.

La sosire, la aeroportul in
ternațional București-Oto- 
peni, delegația a fost saluta
tă de tovarășul Kălmân 
Pusztai, secretar al Consiliu
lui U.A.S.C.R., de activiști ai 
C.E. al U.A.S.C.R.

Astăzi la orele 13. se deschide, 
în incinta „Rotondei 13“ a Mu
zeului literaturii române, din 
strada Fundației nr. 4, expozi
ția omagială „Alexandru Mace- 
donski“, cu prilejul împlinirii a 
120 de ani de la nașterea poe
tului.

Ineditul expoziției este con
ferit de bogăția și originalitatea 
materialului documentar (ma
nuscrise. însemnări, documente, 
fotografii, tablouri, publicații \și 
volume), alături de obiecte me
moriale, relicve și piese de mo
bilier, ce alcătuiau odinioară
ambianța faimosului cenaclu al 
„Literatorului“. ~ 
parte a 
ponate au 
generozitate 
tre poetul 
nu. ginerele 
giat. Tot cu 
trelul Tudor .. . „
preta fragmente din spectacolul 
„Nopțile poetului“.

FLAVIU SABAU

ex-
O însemnată 

valoroaselor 
fost oferite cu 

muzeului de că- 
Mihail Celaria- 
scriitorului oma- 

acest prilej, menes- 
Gheorghe va inter-

...rămine relativ rece, cu 
cerul schimbător, mai mult 
acoperit în sud-vestul țării, 
unde vor cădea precipitații 
slabe, izolate, mai ales sub 
formă de ninsoare. Vintul va 
sufla slab pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între —10 și zero 
grade, iar cele maxime între 
—1 și 4-9 grade. în zona de 
munte, pe alocuri se vor for
ma ceață și chiciură.

în București, vremea va 
avea același caracter, favo
rabil precipitațiilor slabe. 
Vintul va sufla slab pînă la 
potrivit. Valorile temperatu
rilor minime vor fi cuprinse 
între —4 și —2 grade, iar ale 
celor maxime intre +1 și +3 
grade. 

cu Medalia de aur la primul 
Festival cultural panafrican de 
la Alger, „Izvorul“ a exempli
ficat, în mod fericit, aceste ca
lități, înfățișind, sub forma 
unei alegorii muzical-coregra- 
fice, lupta poporului guineez 
împotriva asupririi, ignoranței 
și superstițiilor, pentru libertate 
și un trai demn. Ritmurile de 
un extraordinar dinamism, 
precizia și vigoarea mișcărilor 
dansatorilor, grația balerinelor, 
varietatea cromatică a costu
melor au dat o strălucire deo
sebită acestei piese.

Aceleași caracteristici a pre
zentat și alegoria coregrafică 
„Sounda Keita“, interpretată de 
un alt cunoscut ansamblu — 
..Baletul african al Republicii 
Guineea“. Povestea vieții lui 
Soundata Keita, tînărul prinț 
oaralizat care reușește, printr-o 
voință de neînfrînt; să-și în
vingă boala și apoi să organi
zeze lupta de rezistență împo
triva asupritorilor pînă la vic
toria finală, creînd marele re
gat Mali — care cuprindea și 
Guineea de astăzi — subliniază 
în mod fericit dirzenia poporu
lui guineez, care, după cîștiga- 
rea independentei, își con
struiește, astăzi, o viață nouă 
sub conducerea Partidului De

ECHIPA ROMÂNIEI—CAMPIOANA
MONDIALĂ LA HANDBAL

A 8-a etjiție a Campiona
tului mondial masculin "de 
handbal, urmărită cu cel 
mai viu interes de ama
torii de sport de pretutindeni, 
s-a încheiat duminică seara la 
Berlin cu un strălucit și bine
meritat succes al echipei 
României. în mult așteptata fi
nală, disputată la „Werner 
Seelenbinder-halle“, in prezen
ța a peste 5 000 de spectatori, 
handbaliștii români au reușit, 
la capătul unui meci dramatic 
de mare spectacol, să învingă cu 
scorul de 14—12 (7—8) selecțio
nata R. D. Germane. Astfel, e- 
chipa României cîștigă pentru a 
4-a oară prestigioasa competi
ție, ceea ce este un record și 
totodată o performantă foarte 
rar întilnită in ultimii ani in 
sporturile de echipă. Dacă la 
cele 4 titluri mondiale vom a- 
dăuga încă două medalii de 
bronz, dintre care una obținută 
la Olimpiadă, precum și alte 
succese realizate de formațiile 
noastre de club în „Cupa cam
pionilor europeni“ și la alte im
portante turnee internaționale, 
ne aflăm în fața unui palmares 
fără egal în istoria acestui 
sport.

Meritele sînt ale echipei în
tregi. pentru că in fond ceea ce 
a caracterizat jocul formației ro
mâne a fost coeziunea, sudura 
sufletească a celor 12 jucători, 
voința de a învinge, un minu
nat spirit de luptă — toate pen
tru a reprezenta cu cinste culo
rile sportive ale țării noastre.

De 14 ani, România este pre
zentă mereu pe cele mai înalte 
podiumuri ale marilor compe
tiții internaționale de handbal, 
cucerind de patru ori titlul su
prem (în anii 1961, 1964. 1970 și 
1974), cîștigind medaliile de 
bronz la Campionatele mon
diale din Suedia (1967) și la 
Jocurile Olimpice de la Munchen 
(1972). Acest splendid buchet 
de performanțe ale handbalului 
masculin este completat in mod 
fericit și de medaliile de argint 
obținute de echipa feminină a 
României la recentele Campio
nate mondiale din Iugoslavia, 
fapt care atestă supremația de 
necontestat a sportivilor români 
in această disciplină sportivă. 

mocrat. in frunte cu tovarășul 
Sekou Toure, depășind, rind pe 
rînd, greutățile.

Acestei vieți, partidului și 
conducătorului său, poporul îi 
închină astăzi cintece de slavă 
care au fost, de asemenea, pre
zentate în cadrul programului 
ce s-a încheiat cu o demonstra
ție de o adevărată virtuozitate 
muzicală, o piesă executată la 
străvechiul instrument cu coar
de „Cora“ — originală îmbinai e 
între vioară șl țiteră, oglindind 
rafinamentul artistic la care a 
j unsese poporul regatului ma 
lian.

înalții oaspeți români au ră; 
plătit cu aplauze acest spect" 
col, elogiind ținuta sa artistic? 
măiestria interpreților, calitate 
cintecelor șl dansurilor prezen 
tate, expresii ale unei civilizat 
și culturi profund originale.

Relatarea vizitei a fost făcută 
de : ADRIAN IONESCU, 
ROMULUS CAPLESCU, 
MIRCEA S. IONESCU.

Fotografii : ANGHEL PASAT.

Finala a debutat în mod fericit 
pentru echipa României, care in 
minutul 5 conducea cu 2-0. Pri
ma parte a meciului ia sfîrșit 
insă, cu scorul de 8-7 în favoarea 
gazdelor. La reluare, formația 
R.D. Germane înscrie din nou. 
Dar echipa română trece cu bine 
această perioadă dificilă și, prin- 
tr-un remarcabil efort colectiv, 
reușește să egaleze : 9-9 în mi
nutul 38, iar în continuare să 
marcheze încă trei puncte, luînd 
un avantaj de trei goluri : 12-9. 
în aceste 15 minute apărarea 
formației noastre a jucat fără 
greșeală. iar portarul Cornel 
Penu a fost pur și simplu im
batabil, reușind să apere mingi 
ce păreau a fi goluri sigure.

Fluierul final al arbitrilor da
nezi Ovdal și Rodii consfințește 
victoria echipei României cu 
scorul de 14—12. Este o victorie 
strălucită pentru care toți cei 12 
componenți ai lotului român, 
precum și antrenorii emeriți 
Nicolae Nedef și Oprea Vlase

„EUROPENELE

Linii ofensive,
Simbătă după-amiază. pe 

gheața marelui nostru patinoar 
acoperit „23 August“, în sune
tele unui marș sportiv, s-au ali
niat cele 10 formații reprezenta
tive care își dispută a V-a ediție 
a Campionatelor europene de 
hochei (grupa B) rezervate ju
niorilor.
Cele 10 team-uri sînt divizate în 
două subgrupe : I — Franța. 
R.F. Germania, Iugoslavia. Nor
vegia, Ungaria și II — Austria. 
Bulgaria. Danemarca, Italia, Ro
mânia. Dacă meciul inaugural. 
Bulgaria-Itaiia 7-1 (2-0, 2-0, 3-1). 
nu lăsa dubii in ceea ce privești 
rezultatul final, prima apari
ție a tricolorilor a fost aș
teptată cu un justificat intere < 
Echipa daneză a pierdut catego
ric cu 15-2 (1-0, 9-1, 5-1) și dacă 
n-ar fi beneficiat de aportul unui 
portar excelent, Jienseh, scorul 
s-ar mai fi umflat fiindcă Vi- 
șan, Olenici, Nagy, Dumitru au 
irosit alte ocazii favorabile. „Ma
șinăria“ merge, asta este princi
palul : băieții antrenați de Fla-

în ziua de 9 martie a.c. s-au tului Executiv 
desfășurat în București lucrările U.A;S.C.R„ 
plenarei comune a Comitetului 
Central al Uniunii . Tineretului 
Comunist și a Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România.

Pornind de la orientările și 
indicațiile conducerii partidului, 
ale secretarului general, tovară-
șul Nicolae Ceaușescu. reafirma
te recent la ședința de analiză 
cu Biroul Comitetului Central 
al U.T.C, și Biroul Comite-

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Plenara comună a Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist și Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România a analizat 
cu exigență și responsabilitate 
întreaga muncă politico-cducati- 
vă desfășurată în rindul tinere
tului și studenților, stabilind 
măsurile necesare pentru tradu
cerea in viață a orientărilor și 
indicațiilor conducerii partidu
lui privind îmbunătățirea educă
rii comuniste, prin muncă, a ti
nerei generații, cerință reafir
mată pregnant de către dum
neavoastră, personal mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
în cadrul recentei ședințe de 
lucru cu Biroul Comitetului 
Central ai U.T.C. și Biroul Co
mitetului Executiv a! Consiliu
lui U.A.S.C.R. Vă exprimăm și 
cu acest prilej mulțumiri din 
toată inima pentru atenția și 
grija permanentă pe care o pur- 
tați formării și educării tinere
tului. asigurării celor mai bune 
condiții pentru participarea sa 
activă la viata economică și so- 
cial-politică a țării, afirmării ti
neretului in toate domeniile de 
activitate. Comitetul Central al 
U.T.C. și Consiliu] U.A.S.C.R. 
isi manifestă hotărîrea de a ac
ționa eu fermitate pentru întă
rirea spiritului revoluționar in 
întreaga activitate a organiza
țiilor U.T.C. și asociațiilor stu
denților comuniști, in vederea 
cultivării în rindul tinerei ge
nerații a atitudinii înaintate, 
comuniste, fată de îndatoririle 
sociale, a asigurării narticinării 
efective și responsabile a tuturor 
tinerilor la muncă, Ia eforturile 
creatoare ale poporului nostru, 
la înfăptuirea neabătută a pro
gramului adoptat de Congresul 
al X-lea și de Conferința Na
țională ale Partidului Comunist 
Român.

Pe baza indicațiilor mobiliza
toare ale conducerii partidului,

Comitetul Central
al Uniunii Tineretului Comunist

Consiliul Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România

Fotbal XIX
LIDERUL PIERDE TEREN

Diagrama etapei

merită cele mai sincere felici
tări.

Cele 26 de puncte ale acestei 
neuitate finale au fost marcate 
de Birtalan (7), Kicsid, Cosma 
și Stockl (cîte 2) și Gațu pentru 
echipa României și Kahlert (4), 
Bohme și Hildebrand (cîte 
2). P. Rost, Ganschow. Engel și 
Lakenmacher — cite un gol — 
pentru formația R.D. Germane.

Iată clasamentul final al 
Campionatului mondial mas
culin de handbal — edi
ția 1974 : 1. ROMÂNIA -
campioană mondială : 2. R.D. 
Germană : 3. Iugoslavia ; 4. Po
lonia : 5. U.R.S.S. : 6. Cehoslova
cia : 7. Ungaria : 8. Danemarca ; 
9. R.F. Germania : 10. Suedia ; 
11. Bulgaria : 12. Japonia.

Titlul de golgeter al campiona
tului a fost cucerit de ȘTEFAN 
BIRTALAN. care în cele șase 
meciuri disputate de echipa 
României a marcat 43 de goluri, 
fiind urmat de japonezul Sato, 
cu 41 de goluri înscrise.

DE HOCHEI"

goluri multe...
maropol — Crihan, Kalamar, 
Biro patinează bine și știu ce 
trebuie făcut cu pucul. Scor 
aproape identic s-a înregis
trat și în jocul R.F.G.-Frânța 
15-1 (1-0, 2-0, 12-1), Iugoslavia- 
Ungaria, o partidă echilibrată, a 
consemnat rezultatul 8-4 (3-0, 
1-2, 4-2). Primul „nul“ s-a pro
dus în meciul Danemarca-Bul- 
garia, 5-5 (1-0, 2-1, 2-4),
Ungaria se află Ia a doua 
înfrîngere și încă la un scor 
categoric, rezultat al unei căderi 
progresive : 0-15 (0-2, 0-6, 0-7) 
in fața echipei R.F.G. Astăzi, 
luni, conform regulamentului 
care prevede o întrerupere a 
programului la fiecare două zile 
de jocuri, este zi liberă. Miine, 
pe gheața halei „23 August“ vom 
urmări în ordine, partidele : 
Austria-Danemarca (8,30) ; Iu- 
gosIavia-Franța (11) ; Norvegia- 
Ungaria (16) ; România-Italia 
(18,30) în meci vedetă.

VIOREL RABA 

al Consiliului 
plenara a analizat 

întreaga activitate a organelor 
și organizațiilor U.T.C, și asocia
țiilor studenților comuniști și a 
stabilit măsurile necesare pen
tru îmbunătățirea generală a 
muncii politico-educative și în
tărirea combativității revoluțio
nare, pentru educarea tinerilor 
în spiritul cultului față de mun
că. al participării responsabile, 
împreună cu toți oamenii mun
cii. la înfăptuirea neabătută « 

ale dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, plenara a stabi
lit măsuri de creștere continuă 
a forței de înriurire educativă 
a organizațiilor U.T.C. și aso
ciațiilor studenților comuniști, 
de perfecționare a activității lor 
politice în vederea îndeplinirii 
consecvente a îndatoririlor ce 
revin organizației noastre revo
luționare în formarea și educa
rea tuturor tinerilor. în unirea 
eforturilor întregului tineret și 
dezvoltarea hotăririi sale de a 
se consacra cu dăruire cauzei 
partidului, de a se manifesta 
tot mai activ ca un factor dina
mic al societății noastre socia
liste. Ca expresie a hotăririi de 
a da noi dimensiuni participării 
entuziaste a tinerei generații la 
realizarea sarcinilor economice, 
Ia creșterea avuției naționale, 
plenara a orientat activitatea 
organizațiilor U.T.C. spre spo
rirea substanțială a eficienței 
întrecerii „Tineretul — factor 
activ în realizarea cincinalului 
înainte de termen“, parte inte
grantă a întrecerii socialiste, 
desfășurată sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de par
tid. Tinerii muncitori, țărani, 
elevi, studenți și intelectuali, 
unindu-și forțele și energiile 
creatoare, sînt hotărîți să-și 
intensifice participarea și con
tribuția lor la îndeplinirea, îm
preună cu întregul popor, a o- 
biectivelor și sarcinilor econo
mice stabilite pentru acest an, 
la realizarea cincinalului Înain
te de termen, la înfăptuirea 
programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

Pornind de la marile răspun
deri încredințate de partid or
ganizației noastre revoluționare, 
de la programul ideologic al 
partidului, plenara a stabilit ca 
organizațiile U.T.C. și asociații
le studenților comuniști să-și 
intensifice întreaga activitate de 
educare a tinerei generații in

Steaua-F.C. Constanța 4-1 (2-0). 
Cele patru goluri ale steliștilor 
le-au semnat lordănescu (min. 5 
și min. 47) și Năstase (min. 40 
și min. 87). iar pentru constăn- 
țeni a marcat Oprea (min. 62) 
din lovitură de la 11 m. La tine
ret-rezerve, Steaua a cîștigat cu 
1-0.

Dinamo-Petrolul 2-0 (0-0). Au 
marcat : Radu Nunweiller (min. 
47) și Dumitrache (min. 69). La 
tineret-rezerve, Dinamo a învins 
cu 2-1.

C.F.R. Cluj-A.S.A. Tg. Mureș 
1-0 (0-0). Cojocaru a înscris în 
min. 86. La tineret-rezerve, fe
roviarii clujeni au terminat în
vingători cu 2-0.

Poli. Iași-„U“ Cluj 0-2 (0-1). 
Bucur (min. 7) și Barbu (min. 
84) au semnat golurile victoriei 
studenților clujeni. La tineret-

Clasament
Univ. Craiova 19 12 3 4 39—20 27
F.C. Argeș 19 10 3 6 31—28 23
Steaua 19 9 4 6 26—ÎS 22
Dinamo 19 9 4 6 26—21 22
F.C. Constanța 19 9 3 7 31—22 21
U. T. Arad 19 9 3 7 21—29 21
A.S.A, Tg. M. 19 9 2 8 26—32 20
Steagul roșu 19 8 3 8 21—16 19
Jiul 19 8 3 8 26—23 19
C.S.M. Reșița 19 6 7 6 27—25 19
,.U“ Cluj 19 8 3 8 17—16 19
Sportul stud. 19 8 2 9 27—24 18
Poli. Timișoara 19 6 6 7 19—21 18
Rapid 19 6 4 9 18—25 16
Petrolul 19 6 3 10 17—26 15
Poli. Iași 19 7 1 11 19—29 15
C.F.R. Cluj 19 6 3 10 21—35 15
S.C. Bacău 19 5 3 11 19—30 13

DIVIZIA B
SERIA I

C.F.R, Pașcani—F.C. Galați 0—1 ; 
Știința Bacău—Oțelul Galați 1—0 ; 
Ceahlăul P. Neamț—Victoria Ro
man 4—1 ; Gloria Buzău—Celuloza 
Călărași 1—0 ; Progresul Brăila— 
Metalul Mija 2—0 ; S.C. Tulcea— 
Viitorul Vaslui 4—0 ; Metalul Plo- 
peni—Petrolul Moinești 1—0 ; 
C.S.U. Galați—Caraimanul Bușteni 
4—o ; Constructorul Galați—C.S.M. 
Suceava 1—0. Gloria Buzău condu
ce în clasament cu 27 de puncte.

SERIA A II-A

C.S. Tîrgoviște—Carpați Brașov 
2—1 ; Metalul București—Flacăra 
Moreni 4—1 ; Nitramonia Făgăraș— 
Gaz Metan Mediaș 0—0 ; Metalul 
Drobeta—Minerul Motru 2—1 ; Me- 
trom Brașov—Autobuzul București 

programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

în încheierea lucrărilor plena
rei a luat cuvîntul tovarășul 
Cornel Burtică, membru suple
ant al Comitetului Executiv, se
cretar ai C.C. al P.C.R.

★
Plenara comună a C.C. ®1 

U.T.C. și a Consiliului U.A.S.C.R. 
a adoptat o telegramă adresată 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU.

spiritul cultului fată de muncă, 
pentru dezvoltarea conștiinței 
sale socialiste, pentru aplicarea 
consecventă in viața și atitudi
nea fiecărui tinăr a principiilor 
și normelor eticii și echității 
socialiste.

însoțindu-vă, cu inima și 
gîndul, în nobila solie de 
Prietenie și pace, nouă și stră
lucită expresie a consecvenței 
și dinamismului cu care mili
tați, ca înalt mesager al Româ
niei socialiste. pentru pro
movarea intereselor fundamen
tale ale poporului nostru, pen
tru afirmarea unei politici noi 
în viața internațională, dăm 
glas sentimentelor tinerei ge
nerații a țării de atașament si 
profundă adeziune la politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru, care răspunde 
pe deplin aspirațiilor noastre, 
ale tuturor oamenilor muncii, 
cauzei socialismului, colaboră
rii și păcii intre popoare, a în
tăririi unității forțelor demo
cratice. progresiste, antiimperia- 
lisțe din întreaga lume.

însuflețiți de exemplul dum
neavoastră, de pasiunea revolu
ționară și abnegația cu care vă 
dăruiți realizării idealurilor și 
aspirațiilor fundamentale ale 
poporului nostru, vă asigurăm, 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea 
tuturor tinerilor din patria 
noastră — români, maghiari, 
german; șf de alte naționalități 
— de a acționa neabătut pen
tru traducerea in viață a indi
cațiilor conducerii partidului, de 
a munci și trăi in chip comu
nist, de a întimpina cu noi suc
cese cea de-a XXX-a aniversa
re a eliberării patriei și Con
gresul al Xl-lea al P.C.R,, eve
nimente cu ample și profunde 
semnificații pentru viața ti
nerei generații, a întregului po
por, pentru dezvoltarea și per
fecționarea continuă a societă
ții noastre socialiste.

rezerve, gazdele au cîștigat cu 
1-0. »

F.C. Argeș-Râpid 2-0 (1-0). 
Dobrin a deschis scorul în min. 
34 și Troi l-a majorat la 2-0 in 
min. 85. De menționat că Dobrin 
a ratat o lovitură de la 11 m. 
in repriza secundă.

Jiul-C.S.M. Reșița 2-1 (1-1). Au 
înscris, în ordine, Mulțescu (min. 
5), Tonca, autogol (min. 36) și 
din nou Mulțescu (min. 82) . din 
lovitură de la 11 m. La tineret- 
rezerve, gazdele au ciștigat cu 
2-1,

Poli. Timișoara-Sportul stu
dențesc 1-1 (1-1). Chihaia a mar
cat pentru oaspeți (min. 23), iar 
Bojin (min. 35) a adus egalarea. 
La tineret-rezerve, studenții ti
mișoreni au cîștigat cu 1-0.

S.C. Bacău-U.T.A. 0-0. în min. 
88, Dembrovschi a ratat o lovi
tură de la 11 m. La tineret re
zerve, gazdele au ciștigat cu 2-0.

Steagul roșu-Univ, Craiova 
2-0 (0-0). Au marcat : Gyorfi 
(min. 75) și Pescaru (min. 83). 
La tineret-rezerve, craiovenii au 
ciștigat cu 1-0.

Etapa viitoare
(17 martie)

Universitatea C-raiova—Politehni
ca Timișoara ; A.S.A. Tîrgu Mu
reș— Dliiamo ; F.C. Constanța— 
Jiul Petroșani ; C.F.R. Cluj—Poli
tehnica Iași ; Rapid—Steagul roșu ; 
Sportul studențesc—„U“ Cluj ; 
Petrolul Ploiești—*S. C. Bacău ; 
C.S.M. Reșița—F.C. Argeș și 
U.T.A.—Steaua (se dispută simbă
tă, 16 martie și se transmite pe 
micul ecran).

4—1 ; Electroputere Craiova—Dina
mo Slatina 5—1 ; C.S. Vîlcea—S.N. 
Oltenița 2—1 ; Progresul Bucu
rești—Șoimii Sibiu 1—0 ; Dunărea 
Giurgiu—Tractorul Brașov 1—1. 
C. S. Vîlcea continuă să conducă 
în clasament, avînd 26 de puncte.

SERIA A ni-A

Metalurgistul Cugir—U.M. Timi
șoara 3—0 ; Unirea Arad—F.C. 
Bihor 0—0 ; Minerul Anina—Ind. 
sîrmei C. Turzii 6—2 ; Olimpia 
Satu Mare—Mureșul Deva 1—0 ; 
Corvinul Hunedoara — Textila 
Odorhei 2—0 ; Gloria Bistrița—Arie- 
șul Turda 2—0 ; Minerul Baia 
Mare—Victoria Cărei 2—1 ; Olimpia 
Oradea—Vulturii Lugoj 1—0 ; 
C.F.R. Timișoara—Minerul Cavnic 
4—0. Olimpia Satu Mare se află pe 
primul Ioc, cu 25 puncte.



MOMENT ISTORIC ÎN 

DEZVOLTAREA LEGĂTURILOR 

ROMÂNO-ARGENTIMENE
O deosebită căldură șî profundă prietenie <pu 

caracterizat întreaga desfășurare a vizitei pe 
care președintele Consiliului de Stat al Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, a efectuat-o împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Argentina. Zi
lele acestei vizite se vor înscrie, fără îndoială, 
drept uu moment cu semnificații istorice în cro
nica legăturilor de prietenie și colaborare din
tre popoarele român și argentinian, un eveni
ment deschizător de largi perspective dezvoltării 
in continuare, în forme superioare și Ia dimen
siuni mereu amplificate, a acestor legături cu 
vechi tradiții. Firește, prietenia româno-argen- 
tiniană este favorizată de afinitățile de limbă 
și cultură, de existența unor contacte fructuoase 
între popoarele noastre chiar în perioade în
depărtate, cînd raporturile intre state situate po 
continente diferite, despărțite de mări și oceane, 
de munți și cimpii, erau mai dificile. Dar prie
tenia româno-argentiniană se dovedește a fi 
trainică nu numai prin ceea ce ne-a lăsat tre- 

: cutul, ci mai ales prin aspirațiile de pace, pros
peritate și înțelegere ce animă în prezent po
poarele noastre, prin eforturile pe care le con
sacră cauzei dezvoltării, prin energia cu care 
militează pentru nobile idealuri ale indepen
denței și libertății, prin evoluția pozitivă a ra
porturilor dintre România și Argentina. Cordia
litatea cu totul deosebită a primirii ce a fost fă
cută tovarășului Nicolae Ceaușescu în Argen
tina dă expresie sentimentelor ce animă po
porul argentinian — de stimă, respect și admi
rație față de România socialistă și ilustrul ei 
conducător, neobosit luptător pentru înțelegere 
intre popoare, pentru promovarea unui curs nou, 
pozitiv in relațiile dintre state, pentru o pace 
trainică în lume. Convorbirile cu inaiții demni
tari argentinieni și în primul rînd cu președin
tele Juan Domingo Peron, ca și întîlnirile cu 
populația, cu reprezentanții diferitelor forma
țiuni politice și cercuri economice au purtat am
prenta acestei cordialități, a prieteniei și respec
tului reciproc. Am fost martori — prin inter
mediul micului ecran și al amplelor reportaje 
din presă — Ia manifestări emoționante ale prie
teniei ce apropie două popoare care trăiesc în 
condiții diferite, la mari distanțe geografice, dar 
care au făurit o trainică punte de unire prin 
aspirațiile comune ce le animă, aspirații nobile 
de progres social și conlucrare pașnică. Din pri
ma clipă a sosirii pe pămîntul argentinian, șeful 
statului român a fost întîmpinat nu numai cu 
cele mai inalte onoruri, ci și cu simțăminte fier
binți de prietenie. Acest climat a fost, fără în
doială, fertil pentru dialogul româno-argentinian 
la nivel inalt.

Succesiunea momentelor ce au marcat vizita 
evidențiază caracterul de lucru, preocuparea 
constantă pentru aprofundarea raporturilor din
tre statele noastre pe multiple planuri. In cita
dela siderurgică „Somisa“, la Mar dei Plata și 
Ia Balcarce, la Universitatea din Buenos Aires, 
întîlnirile șefului statului român s-au caracteri
zai prin atmosfera extrem de călduroasă, prin 
interesul puternic față de realitățile României 
socialiste. Un moment eu ample semnificații l-a 
reprezentat acordarea titlului de doctor honoriș 
causa tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu de către universitățile din Bue
nos Aires și din Sud — Bahia Blanca. A fost încă 
un prilej ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
exprime preocupările sale față de viitorul gene
rației tinere, preocupări ce ii sînt caracteristice. 
Condu .orul nostru iubit a spus la Buenos 
Aires : „Este necesar ca, intr-adevăr, tinăra ge
nerație de pretutindeni, din toate țările, să se 
intilnească, să se cunoască, să dezbată probleme
le care preocupă astăzi omenirea, pentru ca 
tocmai linăra generație va avea mîine menirea 
să înfăptuiască aceste minunate deziderate, de 
a pune cu desăvîrșire capăt colonialismului, neo- 
colonialismului, politicii de asuprire de orice 
fel. Iată de ce trebuie să sprijinim și sa încu
rajăm contactele dintre tineretul universitar și 
muncitoresc, și de orice fel. Trebuie să privim 
cu încredere tinăra generație“. . j

Punctul cșential al dialogului la nivel înalt de 
la Buenos Aires l-au reprezentat, desigur, pro
blemele concrete ale dezvoltării româno-argenți- 
niene, identificarea căilor pentru lărgirea și di
versificarea relațiilor dintre cele două state pe 
cele mai diferite planuri. Dialogul, desfășurat 
într-o atmosferă de sinceră prietenie și deplina 
înțelegere, a permis evidențierea bunelor rezul
tate obținute în colaborarea bilaterală și 
farea posibilităților existente, în mod deosebit 
pe plan economic. Năzuința de a consolida ra
porturile dintre cele două state, de a Ie con
feri stabilitate și perspective largi, a fost pe de
plin reflectată prin semnarea „Tratatului de pri
etenie și cooperare dintre Republica Socialista 
România și Republica Argentina“, document de 
cea mai mare importanță pentru extinderea in 
continuare a legăturilor, dintre cele doua țariși 
pentru afirmarea principiilor și normelor de 
drept șî justiție internațională. Tratatul consa- 
eră principiile pe care cele doua state le pun la 
fundamentul relațiilor dintre ele precum și al 
relațiilor cu alte state. Se reafirma, astfel, prin
cipii tot mai larg recunoscute în viața interna
țională. principii pentru afirmarea cărora Româ
nia militează în mod ferm : dreptul inalienabil 
al tuturor popoarelor de a-și hotărî singure soar
ta și de a-și alege și dezvolta liber sistemele lor 
politice, economice și sociale, fără nici un ames
tec, presiune sau constrîngere din afara ; dreptul 
fiecărui stat Ia existență, suveranitate și inde
pendență națională, politică și economica și la 
justiție socială ; egalitatea în drepturi a statelor; 
dreptul imprescriptibil și inalienabil al statelor 
la exploatarea resurselor lor naturale. Ansam

blul principiilor pe care le proclamă Tratatul 
este ilustrativ pentru procesele înnoitoare pe 
care Ie cunoaște lumea contemporană. Prin a- 
ceasta, documentul reprezintă o valoroasă con
tribuție la un curs nou in viața internațională. 
Tratatul subliniază că „înaltele părți contractan
te vor dezvolta și întări relațiile de prietenie și 
cooperare între cele două state, lărgindu-le și 
aprofundîndu-le în toate domeniile de interes 
comun, dezvoltînd — la diverse niveluri — o 
eooperare reciproc avantajoasă în domeniile 
economic, comercial, industrial, cultural, științi
fic și tehnic și vor promova, prin mijîoace co
respunzătoare. o mai mare apropiere între cele 
două popoare“.

Schimbul de vederi de Ia Buenos Aires ».per
mis să investigheze posibilitățile efective de 
lărgire a cooperării româno-argentiniene, să se 
acționeze concret, în spiritul aspirațiilor comune. 
In acest context au fost semnate mai multe a- 
corduri care vor îngădui să se lărgească consi
derabil conlucrarea statelor noastre : Acordul 
general de cooperare economică și tehnică, Acor
dul de cooperare in domeniul minier, Acordul 
de cooperare în domeniul industriei agrozoo
tehnice, Acordul financiar precum și un contact 
de livrare de utilaj petrolier românesc în Argen
tina. Aceste acorduri, care urmează celor semnate 
recent la București, permit să se dea noi dimen
siuni colaborării româno-argentiniene pe o bază 
reciproc avantajoasă, ț inimi seama de particu
laritățile celor două economii, de potențialul de 
care ele dispun. Cei doi președinți au decis să 
lărgească sfera cooperării pe multiple planuri, 
să înmulțească schimburile de vizite și contacte, 
inclusiv în ceea ce privește organizațiile de ti
neret, pentru a facilita o mai bună cunoaștere 
reciprocă. In mod cert, vizita președintelui 
Ceaușescu va impulsiona puternic legăturile ro
mâno-argentiniene. Șeful statului român subli
nia : „Fără îndoială că viitorul aparține politicii 
de colaborare și de pace dintre popoare. Și noi 
prin tratatul de prietenie pe care l-am semnat 
astăzi, am pus o temelie trainică, intr-adevăr de 
importanță istorică, pentru relațiile dintre po
poarele noastre, dar fără îndoială că aceasta 
va reprezenta o importanță mare pentru relații
le cu celelalte state din America Latină și va 
exercita o influență pozitivă și pe plan inter
național.

Iată de ce trebuie să declar că sintem deose
bit de satisfăcuți de rezultatele vizitei, de tot 
ceea ce am realizat împreună, de perspectivele 
mari care se deschid pentru colaborarea dintre 
popoarele român și argentinian“.

Importanța momentului a fost remarcată și de 
președintele Peron : „Am calificai, de la început, 
vizita oaspetelui nostru ca un fapt istoric, pre
ședintele Ceaușescu a dorit să vadă, cu proprii 
săi ochi, evoluția actuală a procesului de dez
voltare a popoarelor din America Latină.

Domnia sa a dovedit, în propria-i țară, preocu
pările care ii identifică pe oameni cînd au o 
profundă vocație pentru destinul țării și a fă
cut-o consolidînd ființa națională și personali
tatea internațională a țării, iar pe plan intern, 
printr-o dezvoltare industrială fermă, cheia unei 
transformări prodigioase pe care România o do
vedește astăzi cu mindrie in fața lumii“.

Continuare a dialogului început la București, 
cu ocazia vizitei generalului Peron in România, 
convorbirile de la Buenos Aires au oferit posi
bilitatea de a se examina pe larg situația inter
națională actuală. Conducătorii celor două state
— după cum relevă Comunicatul comun pe care 
l-au semnat — au fost de acord că dinamica 
epocii noastre demonstrează consolidarea cres- 
cindă a voinței popoarelor pentru afirmarea in
dependenței și suveranității lor. Președinții 
Ceaușeseu și Peron au subliniat că toate statele
— mari, mijlocii sau mici, indiferent de poten
țial și regimul lor social — pot și trebuie să 
participe activ la sțudierca și soluționarea pro
blemelor contemporane.

Abordînd o sferă largă de probleme ale actua
lității internaționale, cei doi conducători au a- 
preciat că reducerea și lichidarea decalajelor în
tre țările în curs de dezvoltare și cele economic 
avansate reprezintă o problemă de primă impor
tanță pentru progresul umanității. In această 
ordine de idei s-a afirmat convingerea necesi
tății unor eforturi susținute din partea fiecărui 
stat pentru a valorifica, pe baza voinței și inte
reselor sale naționale, bogățiile naturale și re
sursele umane de care dispune. Totodată,_ s-a 
exprimat părerea comună că este necesară înlă
turarea oricăror discriminări și măsuri restric
tive de natură să aducă atingere relațiilor eco
nomice internaționale și economiei țărilor în curs 
de dezvoltare, împiedicînd progresul întregii co
munități internaționale.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Argen
tina. care urmează strălucitei misiuni de pace, 
solidaritate și cooperare pe care șeful statului 
român a întreprins-o în mai multe state din 
America Latină în anul trecut, reprezintă o nouă 
și concludentă manifestare a politicii externe a 
României socialiste de întărire a legăturilor cu 
toate statele ce pășesc pe drumul unei dezvoltări 
independente, de-sine-stătătoare, eu popoarele 
acestui continent care cunoaște profunde pre
faceri. Bilanțul rodnic al vizitei este salutat cu 
deplină satisfacție de tineretul și poporul nostru. 
Dialogul româno-argentinian la nivel înalt în
seamnă o contribuție de excepțională importan
ță Ia aprofundarea raporturilor dintre popoarele 
noastre, în spiritul tradiționalei lor prietenii, un 
eveniment de amplă rezonanță prin influiența 
sa pozitivă pentru cauza păcii și cooperării in
ternaționale.

M. RAMURĂ

R.S. CEHOSLOVACA. Blocuri noi de locuințe în orașul Mlada Boleslav

Convorbirile economice
româno-egiptene

Tovarășul Gheorghe Rădules- 
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, care se află, în 
prezent, la Cairo, a avut, du
minică, o întrevedere cu dr. Ab- 
del Aziz Hegazi, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul finanțelor, economiei și 
comerțului exterior al Republi
cii Arabe Egipt. în cadrul în- 
tilnirii, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete-

După cum informează Or
ganizația pentru Cooperare 
Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.), prețurile de con
sum au cunoscut, în luna ia
nuarie, o nouă accelerare in 
principalele țări occidentale. 
Cel mai ridicat procent — 
4,3 la sută — a fost înregis
trat în Japonia, in timp ce 
statele vest-europene au fost 
confruntate cu o sporire me
die de 1,3 la sută. La origi
nea spiralei s-au aflat, în 
primul rind, creșterile de 
prețuri la produsele agroali- 
mentare, în special la car
nea de vită și cereale. A 
jucat un rol însemnat, de a- 
semenea, scumpirea ener
giei. țările afectate cel mai 
mult de acest factor fiind 
Franța și Marea Britanie.

nească a fost subliniată impor
tanța deosebită pe care au a- 
vut-o pentru extinderea și di
versificarea relațiilor de prie
tenie și colaborare între cele 
două țări și popoare, vizita pe 
care președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a întreprins-o în 
Republica Arabă Egipt, convor
birile dintre șeful statului ro
mân și președintele Anwar Sa- 
dat. A fost reafirmată hotărî- 
rea celor două părți de a acțio
na în vederea transpunerii în 
viață a celor convenite în 
timpul vizitei la nivel înalt.

în cursul întrevederii au
fost abordate diverse aspecte 
ale relațiilor economice ro
mâno-egiptene, a. fost eviden
țiată existența unor largi posi
bilități pentru extinderea con
tinuă a cooperării economice^ și 
tehnice intre cele două țări.

• IN CADRUL CONVOR
BIRILOR avute de președin
tele Zambiei, Kenneth Kaun- 
da, cu președintele Sudanu
lui, Gaffar Numeiri, cei doi 
șefi de stat și-au afirmat 
speranța in întărirea și con
solidarea Organizației Unită
ții Africane, în intensificarea 
cooperării dintre popoarele 
și statele din centrul și estul 
Africii — arată comunicatul 
comun dat publicității la 
Khartum, după vizita oficială 
întreprinsă de președintele 
zambian.

Referindu-se Ia situația din 
sudul continentului, comuni
catul condamnă politica de 
apartheid promovată de re
gimurile ilegale din Republi
ca Sud-Africană și Rhodesia 
și face cunoscut sprijinul de
plin al celor două țări față 
de lupta de eliberare a pa- 
trioților din Namibia, Ango
la, Mozambic, Guineea- 
Bissau și Insulele Capului 
Verde.

Cele doua părți au
dorința și 
întreprinde 
în vederea

hotărîrea 
măsurile 
realizării

exprimat 
lor de a 
necesare 
de noi

acțiuni in acest sens.
Tovarășul Gheorghe Radules

cu a avut, de asemenea, între
vederi cu dr. Abdel Moneim El 
Kaissouni, președinte al Băncii 
Internaționale a Republicii A- 
rabe. Egipt, și cu dr. Ahmed 
Fouad, președintele Băncii 
Misr.

PAIWRAMIfi

Satelit britanic lansat
în California
• UN SATELIT BRITANIC 

experimental a fost lansat, 
sîmbătă. de la baza aeriană 
Vanderiberg, din California, cu 
ajutorul unei rachete de tip 
„Scout“. Este vorba de o plat
formă, avînd greutatea de 93 de 
kilograme, care urmează să gra
viteze în jurul Pămîhtului pe o 
orbită polară, la o altitudine 
constantă de 750 de kilometri. 
Aparatele instalate au drept scop 
să experimenteze un sistem de 
control al altitudinii de înaltă 
precizie, cu ajutorul unor jeturi 
de gaze. Pe satelit este montat, 
de asemenea, un detector la ori
zont pe bază de raze infraroșii, 
utilizat pentru prima oară în a- 
cest scop.

Aspect de la locul tragicei catastrofe aeriene de la Ermenon
ville
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PĂCALĂ : Gala filmului — Pa
tria (orele 20,15) ; Favorit (orele 
18).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI „NEPTUN" : Sala Palatului 
(orele’ 17.15 ; 20,15) ; Favorit (ore
le 9 15 : 11,30 ; 13,45) ; București 
(oreie 8.45; 11: 13.15; 16; 18.30;
21).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Lu
ceafărul (orele 9 ; 11,15 : 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

PRINȚUL BOB : Central (orele
9.15 ; 11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18.15 ; 20,30)

ȘASE VITEJI COLTNDĂ LU
MEA . Doina (orele 12.30 ; 14.30 ; 
16.30 : 18,30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE PENTRU COPII : Doina 
(oreie 9.45 ; 11.15).

PROGRAM DE DOCUMENTA
RE : Doina (orele 20,15).

CIDUL : Scala (orele 9 ; 12.45 ;
16.30 ; 20.15).

PROPRIETARII : Melodia (orele 
9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 13.15 ; 20,30). 
Flacăra (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ;
15,45 ; 18 : 20.15).

CÎNTECUL NORVEGIEI : Capi
tol (orele 9,15 : 12,30 ; 16.15 : 19.30),

ÎNTOARCEREA LUI MÂGE- 
LLAN : Bucegi (orele 15.30 ; 18 ;
20.15) .

CĂLĂREȚUL FARA CAP : Fes
tival (orele 9 : 11.15 : 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21). Buzești (orele.9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 ; 18.15 ; 20.30), Aurora 
(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15) ,

DINCOLO DE NISIPURI : Lira 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15). Floreasca 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO- 
MA : Excelsior (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30), Gloria (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 
20.30)

TRECĂTOARELE IUBIRI : Cos-

Consultările lui
Premierul desemnat al 

guvernului italian, Ma
riano Rumor, continuă 
consultările cu partidele 
politice interesate pentru 
reconstituirea coaliției de 
centru-stînga.

După reuniunea direcțiunii 
Partidului Democrat Creștin, 
care a stabilit liniile esențiale 
în jurul cărora urmează a fi 
stabilit un acord de principiu 
legat de restabilirea colaborării 
fostei coaliții. Mariano Rumor 
s-a întîlnit, separat, cu delega
țiile partidelor Socialist. Repu
blican, Socialist-Democratic, și 
Democrat-Creștin. în cursul zi
lei de sîmbătă, a avut loc o

Mariano Rumor
primă întîlnire comună între 
premierul desemnat și delegați
ile celor patru partide. Această 
întîlnire, care va continua luni 
după-amiază, ar putea să ducă, 
după părerea observatorilor, la 
soluționarea actualei crize. A- 
cest lucru se poate constata și 
din declarațiile făcute de prin
cipalii reprezentanți ai partide
lor interesate, declarații cărora 
le este comună dorința de depă
șire, cit mai curînd cu putință, 
a actualei situații. în ce privește 
formula pe care o va îmbrăca 
noua coaliție, devine tot mai 
clar că ea va fi un guvern tri
partit (democrat-creștin, socialist 
și socialist-democratic), cu spri
jinul din afară al republicanilor.

Dintre toate furturile 
de artă din ultimii ani, 
cel mai senzațional — 
atît prin notorietatea o- 
perei sustrase cit și prin 
modul în care a fost făp
tuită îndrăzneață lovitură 
— este dispariția din ca- 
sa-muzeu „Kenwood 
House" din Londra a ta
bloului „Cîntăreața cu 
ghitara" al pictorului 
flamand din secolul al 
XVI-lea Jan Vermeer van 
Delft.

PE SCURT • PE SCURT» PE SCURT

Pregătiri pentru 
reuniunea O.S.A.
• SECRETARUL DE STAT 

AL S.U.A., Henry Kissinger, a 
lansat o invitație unui număr de 
24 de miniștri de externe din 
America Latină pentru ținerea 
unei reuniuni Ia Washington, la 
17 și 18 aprilie — a anunțat, 
sîmbătă, Departamentul de Stat. 
Această reuniune va preceda 
conferința anuală a miniștrilor 
de externe ai țărilor membre ale 
Organizației Statelor Americane, 
care urmează să se desfășoare 
între 19 aprilie și 2 mai, la 
Atlanta — Georgia (S.U.A.).

• DUPĂ CUM RELATEAZA 
agenția irakiană de presă, la 
Bagdad a avut loc, sîmbătă. o 
sesiune extraordinară a celei 
de-a VTII-a conferințe regionale 
a Partidului Arab Socialist Baas. 
Ordinea de zi a cuprins exami
narea problemelor referitoare la 
evoluția negocierilor inițiate în

tre Frontul Național Progresist. 
Irakian și Partidul Democratic 
al Kurdistanului, în legătură cu 
formula autonomiei Kurdistanu
lui.

Conferința, arată agenția, a 
hotărît să anunțe legea cu pri
vire la acordarea autonomiei 
Kurdistanului la data fixată an
terior. respectiv 11 martie.

Iva Zanicchi cîștigătoare 
la San Remo

• CEA DE-A 24-A EDIȚIE a 
tradiționalului festival de muzi
că ușoară de Ia San Remo a fost 
cîștigată de cîntăreața italiană 
Iva Zanicchi. care a interpretat 
cîntecul intitulat „Ciao, cara, 
come stai La această ediție 
au participat un număr de 18 in- 
terpreți și formații de muzică 
ușoară, iar succesul lui Iva Za
nicchi este apreciat ca o mare 
surpriză, principalul favorit 
fiind considerat Domenico Mo- 
dugno.

u fost suficiente 
50 de secunde — 
potrivit reconsti
tuirii efectuate de 
Scotland Yard — 
pentru 

să-și însușească ___
blou. întreaga „operație“ poar- 

unei veritabile 
furt, 

și-a calculat lo-

ca hoțul 
faimosul ta-

t» amprenta __
măiestrii în materie de 
Răufăcătorul , _ __2___
vitura — așa cum constată pri
mul raport al poliției londoneze 
„cu o precizie de sutimi de se
cundă și cu o perfectă cunoaș
tere a celor mai mici detalii 
ale locului și sistemului de 
pază“. Rămîne să adăugăm că, 
după sustragerea anterioară, 
in 1971, a două picturi ale 
maestrului venețian Francesco 
Guardi (picturi, de altfel re
pede recuperate) „Kenwood 
House“ a fost înzestrată cu 
unul dintre cele mai perfecțio
nate sisteme electronice de a- 
larmă existente in muzeele 
lumii.

Hoțul — au stabilit cercetă
rile — s-a introdus in muzeu 
prin forțarea unei ferestre si
tuate la numai un metru de 
nișa unde era expus tabloul. 
Sistemul de alarmă s-a declan-
șat în secunda in care „Cîntă
reața cu ghitara“ era desprins 
de la locul său. La mai puțin

mos (orele 15.30 : 18 ; 20,15). Giu- 
lești (orele 15.30 ; 18 ; 29.15).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE î 
Victoria (orele 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 :
18.30 : 20.45). Cotroceni (orele 14 ; 
16 : 18 : 20), Arta (orele 15.30 ; 18 ;
20.15) .

NU TRTȘA DRAGĂ • înfrățirea 
(orele 15,30 : 18 : 20.15). Vitan (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20).

JOE KIDD : Lumina (orele 8,30 ;
10.30 ; 12.30 : 14.30 ; 16.30 ; 18,45 ;
20.45). Popular (orele 15.30 ; 18 :
20.15) .

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Grivița (orele 9 : 11,15 : 13.30 ;
16 : 18.15 ; 20.30). Modern (orele 
8.45 ; 11 : 13.30 : 16 ; 18.30 ; 20,45).

OAMENII DE PE „FLAMINGO“ J 
Rahova (orele 16 ; 18 ; 20).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Flamura (orele 9 ; 
11.15 ; 13.30 : 16 : 18.15 : 20.30).

TRENUL SPRE STAȚIA ..CE
RUL“ : Pacea (orele 15.30).

INTÎMPLARI CU COSA NOS-
TRA • Pacea (orele 17.45 : 20).

(NSULA MISTERIOASA : Dacia 
(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30), Moșilor (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 : 15,45 ; 18 ; 20,15)

MARELE VALS (ambele serii) t 
Unirea (orele 11 ; 15.30 ; 19). Vol
ga (orele 10 ; 13 ; 16 : 19,15).

SEMURG. PASĂREA FERICI
RII • Munca (orele 10).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
Munca (orele 16 : 18 ; 20).

JUDO : Drumul Sării (orele
15.30 : 18 ; 20.15).

VERONICA SE ÎNTOARCE : Fe
rentari (orele 15,30 : 17,45 ; 20).

ULTIMELE ȘASE MINUTE : 
Cringași (orele 16 : 18.15).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Progresul (orele 
15.30 ; 18 ; 20.15).

AȘA E DRAGOSTEA (ora 14.30), 
CTNTĂ INIMĂ (orele 16,30 ; 18.45). 
ANDY HARDY, IUBEȘTE (ora 
20.45). rulează la Cinemateca, sala 
„Un ion“.

O
PROGRAMUL III
9,00 — Știri; 9.05 — Incognito 

— program de varietăți muzicale;

9.55 — Melodia zilei. ..Mugurel de 
cintec românesc“ de Gherase Den- 
drino; 10.00 — Clubul adolescen
ților : Cronica ideilor ; 11.00
— Profil pe portativ Maria 
Butaciu: 11.30 — Muzică simfoni
că; 12,00 — știri; 12,05 — Invita
ție în fonotecă; 12.55 — Melodia 
zilei: 13.00 — închiderea emisiunii 
de dimineață; 17,00 — Știrile dupâ- 
amiezii; 17,05 —. Alo, Radio! — 
muzică ușoară la cererea ascultă
torilor: 18,00 — Șapte zile, șapte 
arte. Literatură; 18.10 — Ciclu de 
concerte „Cele patru anotimpuri“ 
de Darius Milhaud; 18,55 — Me
lodia zilei; 19.00 — în direct... de 
Ia Fabrica de sticlă București ; 
19.30 — Știri; 19.35 — Casa de
discuri „The Musical heritage So- 
ciety“; 20.00 — Munca — izvor de

ORIENTUL
TEL AVIV. Primul ministru 

israelian, Golda Meir, a prezen
tat, duminică, în fața Parlamen
tului, noul său guvern — alcă
tuit in urma alegerilor din de
cembrie anul trecut — pentru a 
primi votul de învestitură, .rela
tează agențiile A.F.P. și A.P.

Prezentînd programul de po
litică externă a guvernului, Gol
da Meir a arătat că se are în 
vedere instaurarea unei păci 
durabile în regiune, stabilită pe 
baza unor tratate negociate in 
mod direct și care să definească 
frontiere sigure și recunoscute.

Referindu-se Ia acordul de 
dezangajare și separare a tru
pelor încheiat cu Egiptul, Golda 
Meir a menționat că el repre
zintă un succes legat direct da

Guvernul Wilson 
va renegocia 
acordul de 

aderare la C.t.f.
Noul ministru de externe bri

tanic, James Callaghan, a anun
țat că guvernul laburist, prezi
dat de Harold Wilson, își va res
pecta angajamentul asumat în 
cursul campaniei electorale de a 
cere renegocierea acordului de 
aderare a Marii Britanii la Piața 
comună.

în cursul primei sale cuvîn- 
tări în calitate de șef al diplo
mației britanice, rostită, sîmbă
tă, în fața membrilor secției 
Partidului Laburist dintr-un 
cartier al Londrei, Callaghan a 
precizat că, săptămîna viitoare, 
va defini în detaliu, în Camera 
Comunelor, politica Marii Bri
tanii față de Comunitatea Eco
nomică Europeană. „Vom cere o 
renegociere fundamentală a con
dițiilor de aderare la Piața co
mună — a spus el — după care 
vom supune concluziile acestor 
tratative verdictului poporului, 
astfel incit acesta să se pronun
țe în mod direct asupra aparte
nenței noastre la C.E.E." — a 
precizat ministrul de externe 
britanic.

APROPIAT
conferința de la Geneva, la care 
Israelul va continua să partici
pe, pentru a degaja toate posi
bilitățile existente în vederea 
instaurării păcii in Orientul A- 
propiat.

CAIRO. La Cairo a sosit o 
delegație a Internaționalei So
cialiste, condusă de Bruno 
Kreisky, cancelarul Austriei, în 
cadrul unui turneu proiectat 
prin mai multe țări din regiu
nea Orientului Apropiat.

După cum relatează agenția 
MEN, membrii delegației vor ti
vea Ia Cairo o serie de între
vederi cu Mohamed Hâfez Gha- 
nem, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Uniunii Socialiste 
Arabe. Cea mai mare parte a 
convorbirilor — arată agenția — 
vor fi consacrate examinării u- 
nor probleme referitoare la e- 
voluția situației din Orientul A- 
propiat. în acest context, mem
brii delegației Internaționalei 
Socialiste urmează să se întîl- 
nească și cu reprezentanți ai 
Organizației de Eliberare a Pa
lestinei.

CAIRO. Un vast program, me
nit să transforme regiunea Ca
nalului Suez într-un centru 
înfloritor al turismului și indus
triei, a fost preconizat de gu
vernul egiptean care a și alocat, 
în acest scop, pe următorii cinci 
ani, suma de 3 600 milioane lire 
sterline — a menționat, în ca
drul unei conferințe de presă, 
Ahmed Osman, ministrul egip
tean pentru problemele recons
trucției.

între altele — a arătat el — 
proiectul respectiv prevede, în 
viitorii doi ani. construirea a 
cinci tuneluri pe sub Canalul 
Suez, care vor facilita legă
tura între cele două regiuni si
tuate de o parte și de alta a căii 
de apă. Porturile Adabiya. și 
Port Said urmează să fie extin
se, primul — pentru a primi 
trei milioane tone mărfuri pe 
an, cu 2,5 milioane tone mai 
mult decit în prezent, cel de-al 
doilea — pentru a fi adaptat 
vaselor containerizate.

O vastă rețea de șosele, căi 
ferate și aeroporturi urmează să 
fie construită de-a lungul Medi- 
teranei, unde se preconizează 
construirea a numeroase locali
tăți turistice.

lovitură de lâ 
„Kenwood House“

de 50 de secunde de Ia declan
șarea alarmei, doi paznici au 
ajuns la fața locului dar hoțul 
dispăruse și urmărirea opera
tivă nu a dus la nici un rezul
tat.

Tabloul de Vermeer, măsu- 
rînd 53 pe 46 centimetri era 
una din cele mai valoroase pic
turi aflate în muzeele britanice. 
„Formatul său redus și în ace
lași timp suma mare Ia care 
era evaluat în cataloagele de 
artă — circa două milioane și 
jumătate de dolari — a influen
țat probabil alegerea făcută de 
hoț care nu s-a atins de două

tablouri de Rembrandt expuse 
foarte aproape dar care sînt mai 
mari ca dimensiune și ocupă un 
loc mai modest în cataloagele 
cu evaluări“ — remarca un 
purtător de cuvînt al Iui „Lon- 
don Council“ care se ocupă cu 
administrarea galeriilor de la 
„Kenwood House“.

Unul din directorii Galeriei 
Naționale din Londra, Dennis 
Marne observa că „tabloul este 
absolut invandabil pentru că 
există în total 30 de Vermeer 
în toată lumea și sînt arhicu
noscute“. EI adăuga că „singu
rul mobil al hoțului ar putea fi 
să obțină o sumă de răscum
părare din partea muzeului“.

Se pare că ipoteza lui Dennis 
Marne este cea mai plauzibilă. 
Timp de 12 zile, nu mai puțin 
de 110 agenți și colaboratori ai 
Scotland Yardului au cercetat, 
plecind de Ia cele mai diverse 
presupuneri și mergind pe va

bucurie și împliniri: 20.30 — Pa
gini din opere: „Amicul Fritz" de 
Maseagni: 21.00 — Radiofonorame; 
22.00 — Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport; 22.30 — Melo
dia zilei: 22.35 — Vedete ale mu
zicii ușoare; 23.15 — Poetica. Ga- 
briela Melinescu; 23.20 — Muzică 
simfonică: 23,55—24,00 — Ultimele 
știri

PROGRAMUL I

16.30 Emisiuneîn limba maghia
ră. 19.00 Publicitate. 19.05 „Eu te 
cînt, Dobrogea mea“ — muzică 
populară. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal 20,00 Panoramic știin
țific. 20.30 Istoria operetei în per
sonaje. 20.45 Revista literar-artis- 
tică TV. „O primăvară cum n-a 
fost nicicînd". 21.30 Roman-foile- 
ton : GERMINAL — ultimul epi
sod : „In capcană“. 22,15 24 de ore.
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riate piste, în încercarea de a 
recupera ceea ce directorul ge
neral al poliției londoneze De- 
riis Warley denumește „cea mai 
grasă pradă a unui hoț de artă 
din ultimul secol“. Polițiștii sînt 
— după cum afirmă același di
rector general — „mai degrabă 
derutați decit ajutați „de cele 
peste 40 de „telefoane anonime“ 
care semnalează cele mai dife
rite „indicii“ și „piste“, înce- 
pind cu un cunoscut critic de 
artă elvețian și terminînd cu 
„un membru al rețelei Armatei 
Republicane Irlandeze“, O scri
soare venită la începutul săp- 
tămînîi pe adresa direcțiunii Iui 
„Kenwood House“ și semnată 
„Harry“ părea a furniza indicii 
interesante, Misteriosul „Harry“. 
care afirmă că este autorul fur
tului, declară că va înapoia ta
bloul „in stare perfectă“ dacă 
muzeul va depune 500 000 de 
lire sterline din care să fie 
cumpărat combustibil pentru 
încălzirea locuințelor din car
tierele sărace ale nordului Lon
drei : „Scrisoarea — a relevat 
unul din experții muzeului — 
conținea asemenea amănunte 
despre starea tabloului incit nu 
există aproape nici o îndoială 
că ea a fost expediată de au
torul furtului sau de un com
plice al său“.

între timp, o altă scrisoare, 
însoțită de un foarte mic pre
supus fragment marginal al 
tabloului a sosit Ia redacția 
ziarului „TIMES“. Expeditorii 
scrisorii afirmă că se află în 
posesia tabloului și că îl vor 
restitui numai dacă vor fi 
transferate într-un penitenciar 
din Irlanda de nord, surorile 
Doulours și Marian Price care 
au participat Ia atentatele cu 
bombe ale I.R.S. din martie 1973 
și care se află deținute la o 
închisoare londoneză. Această 
scrisoare a fost luată foarte in 
serios de „Scotland Yard“ care 
a dat la analiză experților frag
mentul de tablou.

In așteptarea unui deznodă- 
mint fericit, specialiștii de la 
„Kenwood House“ sînt din ce 
în ce mai preocupați de posi
bilitatea unei degradări irepa
rabile a tabloului care necesită 
condiții de protecție speciale.

E. R.

PROGRAMUL II

17.30 Telex. 17,35 Avanpremieră. 
17.40 Album coral. 17.50 I-'ilm ar
tistic : BĂRBAȚII 19,05 Reportai 
TV. Pasiuni pe ÎS mm. 19 20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Film 
serial pentru copii : Comoara din 
13 case. 20,30 Viata economică a 
Capitalei. 20.50 Muzica românească 
în contemporaneitate. 21,30 Dru
muri în istorie : Vechi tiparnițe 
românești. 21.50 Selecțiuni din 
emisiunile de divertisment. 22 05 
Socio-rama. Marile familii.

Teatrul Giulești : NÂPASTA
(Studio ’74) _ ora 19 ; Teatrul 
„Țăndărică“ (Sala Academia) : DE 

CE A FURAT ZMEUL MINGEA 
— ora 17 ; Teatrul ,.A. Davilla” din 
Pitești (La Sala Comedia a Tea
trului Național) MAMA de Karel 
Copek — ora 20


