
ASTĂZI, LA REÎNTOARCEREA ÎN PATRIE 
după încheierea unei noi și strălucite solii de pace, prietenie și colaborare internațională, 
în fructuoasa vizită efectuată in LIBERIA, ARGENTINA și GUINEEA, 

tineretul țării, întregul popor adresează din toată inima 
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Proletari din toate țările, uniți-vă !
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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA GUINEEA
SEMNAREA TRATATULUI DE PRIETENIE Șl COOPERARE

ROMÂNO-GUINEEZȘl A COMUNICATULUI COMUNIncununînd cu deplin succes dialogul la nivel inalt româno- guineez, Tratatul de prietenie și cooperare intre Republica Socialistă România și Republica Guineea, Comunicatul comun, semnate luni după-amiază. intr-un cadru festiv, de șefii de stat ai celor două tari, exprimă pregnant caracterul deosebit de fructuos al intilnirii între tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Ahmed Sekou Toură, ai întregii vizite, care s-a înscris ca un excepțional moment de referință pentru evoluția viitoare, la un nivel calitativ superior, a colaborării și relațiilor politice, economice și de altă natură dintre popoarele noastre.Amplele dimensiuni conferite cooperării româno - guineeze. conlucrării intr-o arie largă de domenii, așezarea acestei colaborări pe baze solide, de durată, voința ambelor țări de a oferi un exemplu de relații caracterizate prin stimă și prețuire reciprocă, hotărîrea celor două state de a acționa cu fermitate în viața internațională, in direcția consolidării cursului pozitiv al evenimentelor, a politicii noi în raporturile dintre state, a soluționării problemelor care confruntă omenirea in avantajul intereselor păcii, a dreptului popoarelor de a fi stăpîne pe soarta lor. a edificării unei lumi mai bune, mai drepte — iată, deci, tot atitea temeiuri pentru a releva valoarea remarcabilă a celor două documente — acte politice de cea mai mare importantă.Sub semnul însemnătății lor 

deosebite, s-a desfășurat întreaga ceremonie a semnării documentelor româno-guineeze, solemnitatea reunind pe membrii Biroului Politic Național, ai Comitetului Central al Partidului Democrat din Guineea, membri ai guvernului, președintele Adunării Naționale și alți inalți reprezentanți ai acestui for legislativ, șeful Statului Major Ge neral și comandanți de arme, conducători ai comitetelor naționale ale organizațiilor de masă ale muncitorilor, femeilor, tineretului, personalități ale vieții politice guineeze.în rîndul acestei asistențe, al cărei larg caracter reprezentativ ilustrează semnificația deosebită ce se acordă încheierii documentelor intre cele două țări, se află membrii delegației care l-a secundai pe secretarul general al Partidului Democrat din Guineea, șeful statului gui- neez, la convorbiri : tovarășii dr. Lansana Beavogui, membru al Biroului Politic Național al Comitetului Central al Partidului Democrat din Guineea, prim-ministru, Moussa Diakitie, membru al Biroului Politic Național al C.C. al P.D.G., ministrul coordonator al domeniului de interne și de securitate, Mamady Keita, membru al Biroului Politic Național al C.C. al P.D.G., ministru coordonator al domeniului culturii și educației. M. Famara Keita, membru al Biroului Politic Național al C.C. al P.D.G , ministrul coordonator al domeniului dezvoltării rurale, dr. Alpha Oumar Barry, membru al 

Biroului Politic Național al C.C. al P.D.G., ministrul coordonator al domeniului schimburilor, Saifoulaye Diallo, membru al C.C. al P.D.G., ministrul coordonator al domeniului social, Fily Cissoko, membru al C.C. al P.D.G., ministrul afacerilor externe, Senainon Behanzin, ministrul informațiilor și ideologiei, Mohammed Lamine Toure, ministrul minelor și al geologiei, dr. Keroura Camara, ministrul zootehniei și al pescuitului, Alpha Bacar Barry, ministrul agriculturii, brigăzilor de producție și cooperativelor, Louis Hollie, ministrul amenajării apelor și pădurilor.La ceremonie asistă Aristides Pereira. secretar general al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde.Sînt de față persoanele oficiale române care au luat parte la convorbiri și îl însoțesc pe șeful 
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COMUNICATUL COMUN
privind vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 

Elena Ceaușescu în Guineea

TRATATUL
de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România 

și Republica Guineea
Relatarea intilnirii in pagina a lll-a

statului român în vizita sa : tovarășii Ion Pățan, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., George Macovescu, membru al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Vasile Pungan, membru al C.C. al P C.R., și Nicolae Doicaru, consilieri ai președintelui Consiliului de Stat, Valeriu Georgescu, ambasadorul României în Guineea.întreaga asistență salută cu deosebită stimă pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu, pe tovarășul Ahmed Sekou Touré, secretar general al Partidului Democrat din Guineea, președintele Republicii Guineea, și tovarășa Andrée 

Toure, la intrarea lor in sala unde are loc ceremonia.Momentul solemn l-a constituit semnarea Tratatului de prietenie și cooperare și a Comunicatului comun.Este ora 21,30 (ora locală). Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Guineea, tovarășul Ahmed Sekou Toure, își pun semnăturile pe cele două documente. se felicită cu căldură, se îmbrățișează cu multă prietenie și rostesc cuvintări. Tratatul poartă, de asemenea, semnăturile miniștrilor de externe ai celor două țări.Din acest moment, se poate spune că relațiile româno-guineeze au intrat într-o nouă și rodnică etapă de dezvoltare, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu tovarășii 

Aristides Pereira și Louis Cabrai

Realizarea exemplară
a sarcinilor planului anual

Zilnic continuă să sosească vești din întreprinderi industriale, prin care se raportează noî succese obținute în marea in-Sondorii de la Combinatul petrolului Tg. Jiu au forat luni cel de-al 3 000-lea metru peste sarcinile de plan revenite de la începutul anului. Succesul are la bază acțiunile întreprinse de ei în vederea folosirii instalațiilor cu parametri superiori, diminuării timpului neproductiv și sporirii continue a vitezelor de lucru. în intervalul scurs din acest an, brigăzile de sondori de aici au înregistrat o' viteză de foraj cu peste o cincime superioară nivelului planificat.Minerii d’- bo-nifer al ' tuzinei' trei ne

trecere socialistă pentru realizarea exemplară a sarcinilor a- nuale de plan și a cincinalului inainte de termen.ceasta, în medie cîte 250 tone cărbune peste sarcinile stabilite.Colectivul Trustului județean Mureș de construcții și montaj a depășit sarcinile

colectivului de aici să dea o producție suplimentară în valoare de peste 10 milioane lei.Forestierii din județele Gorj și Dolj au înscris în situațiile statistice o producție marfă suplimentară evaluată la 2 400 000 lei. De menționat că în zilele scurse din acest an sarcinile de plan aii fost realizate la toate sortimentele.Colectivul celei mai tinere intrepi'îpderi industriale din Dolj — „Textil-"- a realiza liii, o r* nouțul■=.n- ot ti itl
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TINERETUL - FACTOR ACTIV ÎN ÎNDEPLINI
REA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN
• Șantierele muncii patriotice. Obiective nu

meroase și ample — prilej de afirmare pen
tru tineri

PAG. A 4-A:

• Litera de aur. „Să răspîndiți cu pasiune ști
ința" (articol apărut in 1959 sub semnătura 
acad. S. lonescu Sisești)

r
SALONUL CĂRȚII

Mulți își pun întrebarea dacă, sub pre
siunea uriașei „explozii informaționale", 
cartea mai este capabilă să-și mențină sta
tutul autoritar și preponderent in rîndul 
instrumentelor de formare și educație. în 
același tini] 
aproape su

■■

ROMÂNIA - PENTRU A PATRA OARĂ CAM
PIOANA MONDIALĂ LA HANDBAL

0 victorie a talentului, a 

pregătirii temeinice, a dăruirii 
pentru prestigiul culorilor patriei
• Dialog la aeroportul „Otopeni" cu autorii 

arii performanțe

de la Berlin comentată de presa in- 
'ă

ÎN PAGINA A V-A

p cu punerea întrebării, însă, 
ib ochii noștri dar în ritmuri ce 

diferă de la o țară la alta cartea parcurge 
un proces tot mai vădit de adîncire a func
țiunii ei instrumentale. Oricît de surzi ar 
fi unii la accelerarea ritmului de perimare 
a' cărții, adevărații iubitori ai literaturii de 
toate felurile sînt cei care nu [ 
ușurință chiar cauzele acestei 
perimări posibile și caută so
luții. în orice caz, nu poți să 
nu tresari neliniștit la formu
larea seacă a unei consta
tări devenită aproape „ba
nală" : rapiditatea schimbărilor 
deseori în situația de a citi cărți 
chiar în momentul apariției 
seamnă că, încercînd in general să țină pa
sul cu timpul, multe cărți nu reușesc totuși 
să aparțină unui „timp real". întrebarea pe 
care ar trebui să ne-o punem este aceasta: 
cine și cum ne spune care este „timpul 
real" al unei cărți ? E ușor de răspuns că 
depinde de felul cărții, de scopul ei, și 
de cine o citește. Intr-adevăr, dar pînă și 
în literatura zisă de „ficțiune" există destule 
cazuri de „ficțiuni" depășite de o realitate 
cu mult mai mobilă, mai dinamică și mai 
„fantastică" decît ele. Desigur, cărțile mari, 
dacă vorbim de literatură, își mențin mereu 
o secretă posibilitate de legătură cu timpul 
real dar ritmul însuși în care se schimbă 
felul cum citim aceeași carte este el însuși 
mai accelerat. Nu ne-am „obișnuit" bine 
\_____ ________________

privesc cu

cu o anume viziune despre Shakespeare că 
apare o alta care-i ia locul pentru a fi și 
ea în curînd modificată. Dacă nu s-ar pu
tea accepta părerea că un mare artist s-a 
„perimat" trebuie, în, schimb, acordată o 
foarte mare atenție multiplicării intr-un 
ritm rapid a unghiurilor de vedere care 
pot să schimbe soarta unei cărți, adesea 
părînd că o fac de nerecunoscut. De aici 
dese reacții, iritări, reproșuri : „acesta nu 
este Shakespeare", „aici nu-l vedem pe Ca- 
ragiale" 
noscut".

, . 11u■ I vtuciii pc

sau „Sadoveanu e de nerecu-

C. STÄNESCU

ne pune 
perimate 

ceea ce în-

In sufrageria ciudatului sanc- 
toriu din Muntele vrăjit există 
unele personaje al căror 
chip are expresia abstrasă 
caracteristică surzilor. în rea
litate ei riu sînt surzi dar 

limba sau limbile în care se dis-nu cunosc
cută. în zilele noastre condițiile, ritmul și 
amploarea schimbărilor pot duce la apari
ția unui număr îngrijorător de mare de 
„surzi" nenaturali. Una dintre cele mai pre
sante datorii a cărții și autorului de car
te ar fi, de aceea, de a-i învăța pe oameni 
să vorbească înțelegînd bine, adecvat, ceea 
ce aud. Funcția de intermediar a cărții nu 
scade, dimpotrivă, crește imens. Salonul 
cărții deschis ieri în holul noului Teatru 
Național nu trebuie să fie considerat nu
mai ca un bilanț anual - este și un astfel 
de bilanț - dar și, mai ales, ca un cuprin
zător instrumentar pe care cele 25 de edi
turi ale noastre îl pun cu generozitate și 
răspundere la dispoziția oamenilor care nu 
sînt, nu mai pot să fie, simpli cititori de 
după amiază.

J
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Republica Guineea
TRATAT COMUNICAT COMUN

de prietenie și cooperare între 
Republica Socialistă România

și Republica Guineea
Avînd în Vedere relațiile de țtimă recipi'pcă fi prietenie existente intre'*cele două țări fi popoare ;animate de dorința comună de a lărgi fi măi mult raporturile de prietenie, cfe înțelegere reciprocă și coopenare activă statornicite între ele pe baza respectării principiilor ți normelor dreptului fi justtiției internaționale ;dornice să sporească aportul celor două țări la cauza progresului, justiției, păcii $i securității internaționale și să contribuie la dezvoltarea cooperării internaționale in spiritul justiției, progresului și democrației ;roafirmînd atașamentul lor fată de scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite, care proclamă, îndeosebi, dreptul popoarelor de a dispune de soarta lor ;luînd in considerare Importanța fundamentală a întăririi legalității internaționale, a promovării primatului dreptului intre națiuni prin respectarea efectivă, cu bună credință, in conduita statelor, a principiilor și normelor dreptului internațional, a dreptului popoarelor, a drepturilor și îndatoririlor ce revin statelor in virtutea dreptului internațional ;ținînd seama de importanța noilor principii ale dreptului internațional ți de necesitatea de a le aplica in mod eficient în raporturile dintre state și avînd în vedere marile transformări politice, economice și sociale pe care le cunoaște omenirea, precum și progresul tehnic și științific contemporan ;conștiente de responsabilitatea care incumbă fiecărui stat mare, mijlociu sau mic, indiferent de nivelul de dezvoltare și de sistemul politic, economic sau social, pentru instaurarea unui climat de dreptate, pace și securitate în lume ți pentru respectarea strictă a drepturilor popoarelor ;reamintind că toate statele, fără nici o discriminare, au dreptul și îndatorirea de a participa la soluționarea problemelor internaționale care le privesc ;convinse că respectarea deplinei suveranități și a egalității în drepturi a tuturor popoarelor ți statelor constituie baza durabilă a cooperării, securității și a unei păci internaționale juste;exprimînd convingerea lor că pacea internațională se bazează pe respectarea dreptului sacru al fiecărui stat la suveranitatea ți independența națională, la pace și securitate și a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî soarta, fără nici o intervenție, constringere sau presiune externe ;subliniind necesitatea imperioasă a aplicării riguroase a Declarației privind acordarea independeței țărilor coloniale, adoptată de către Adunarea Generală a O.N.U. la 14 decembrie 1960. și condamnînd orice act care ar putea să împiedice punerea in aplicare a acestei declarații ;afirmînd hotărirea lor fermă de a aduce o contribuție sporită la lupta pentru lichidarea definitivă și completă a colonialismului și neocolonialismului, sub orice formă, precum și la lichidarea politicii de apartheid și a oricărei discriminări ;convinse de responsabilitatea fundamentală care revine fiecărui stat de a continua dezvoltarea economică, socială și culturală a poporului său, de a mobiliza, în acest scop, toate resursele sale interne, fără nici an obstacol extern ;conștiente de necesitatea de a respecta și de a face să fie respectate cu strictețe normele de echitate în schimburile internaționale și de a pune capăt practicii schimburilor comerciale inegale ;conștiente de necesitatea sporirii eforturilor pe plan național și internațional, pentru a se a- sigura un progres mai rapid al economiilor acestor țări și a elimina decalajul dintre elp și țările dezvoltate ;reafirmînd dreptul tuturor statelor la dezvoltarea independentă în toate domeniile : politic, economic, social, diplomatic, a- părare națională, cultural, precum și dreptul de a participa la cooperarea internațională în diverse domenii și de a avea acces liber la cuceririle științei fi tehnicii moderne ;ferm convinse de necesitatea stabilirii unei juste și echitabile ordini politice, economice și sociale mondiale, bazate pe respectarea strictă a drepturilor și îndatoririlor statelor :au hotărît să încheie prezentul Tratat de prietenie și cooperare și. în acest scop, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și președintele Republicii Guineea au convenit asupra celor ce urmează :

ARTICOLUL 1înaltele părți contractante pun la baza relațiilor lor, cit și a celor pe care le întrețin cu alte state, următoarele principii :1. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî soarta și de a-și alege și dezvolta liber sistemul politic, economic și social, corespunzător voinței și intereselor proprii, fără nici un a- raestec din afară.2. Dreptul sacru al fiecărui stat la existență, libertate, independență politică și economică. la suveranitate.3. Dreptul suveran inalienabil și imprescriptibil al fiecărui stat de a folosi bogățiile sale naturale și toate celelalte resurse conform intereselor naționale, fără nici un fel de împiedicare din afară, inclusiv dreptul fiecărui stat riveran de a dispune de resursele sale marine ți submarine situate in limitele apelor Teritoriale conform jurisdicției naționale și de a participa echitabil la exploatarea teritoriilor submarine internaționale și a resurselor acestora care constituie patrimoniul comun al întregii omeniri.4. Egalitatea deplină în drepturi a tuturor statelor, indiferent de mărime, nivel de dezvoltare și sistem politic, economic sau social.5. Dreptul fiecărui stat de a participa, în condiții de deplină egalitate, la examinarea și soluționarea tuturor problemelor internaționale de interes comun.6. Dreptul fiecărui stat de a folosi realizările științei și tehnologiei moderne.7. Dreptul statelor Ia avantaj reciproc în colaborarea dintre ele, în toate domeniile.8. Dreptul și îndatorirea statelor, indiferent de sistemul lor social și politic, de a coopera între ele în diverse domenii în scopul menținerii justiției, păcii și securității internaționale, al favorizării progresului democratic, economic și social al tuturor națiunilor.9. Obligația statelor de a nu interveni, sub nici o formă și sub nici un pretext, în afacerile interne și externe ale oricărui alt stat și de a respecta cu strictețe dreptul popoarelor la dezvoltare liberă.10. Obligația statelor de a respecta inviolabilitatea frontierelor de stat și a integrității teritoriale a altor state și, drept consecință, recunoașterea faptului că orice tentativă din partea unui stat îndreptată împotriva unității naționale sau integrității teritoriale a altui stat constituie o atingere gravă adusă păcii și securității internaționale. și prin urmare, obligația statelor de a nu recunoaște dobin- dirile teritoriale sau avantajele speciale obținute prin forță.11. Obligația statelor de a se abține, in relațiile lor internaționale. de la orice fel de constringere de ordin militar, politic, economic sau de altă natură și de Ia amenințarea cu forța sau folosirea forței, sub orice pretext în orice împrejurare și sub orice formă. împotriva oricărui stat.12. Dreptul inerent al fiecărui stat la autoapărare individuală sau colectivă.13. Obligația statelor de a reglementa toate diferendele dintre ele exclusiv prin mijloace pașnice.14. Obligația fiecărui stat de a respecta drepturile de care se bucură alt stat, conform dreptului inalienabil al popoarelor și al dreptului internațional.15. îndatorirea fiecărui stat de a-și îndeplini cu bună credință obligațiile asumate în conformitate cu Carta Națiunilor Unite sau decurgînd din principiile și normele general recunoscute ale dreptului international sau din acorduri internaționale valabile conform a- cestor principii și norme.înaltele nării contractante declară că, în interpretarea și a- plicarea lor. aceste principii fundamentale ale dreptului internațional sînt legate între ele și fiecare principiu trebuie interpretat în contextul celorlalte principii : aceste principii fundamentale ale dreptului internațional trebuie să fie respectate riguros de către toate statele, în relațiile lor reciproce și violarea unuia dintre aceste principii nu poate fi justificată niciodată și în nici o împrejurare.înaltele părți contractante se declară hotărîte să dezvolte relații de prietenie și cooperare cu toate statele pe baza principiilor sus menționate.ARTICOLUL IIînaltele părți contractante vor dezvolta și întări relațiile de prietenie, solidaritate frățească și cooperare în domeniile politic, economic, tehnologic, științific, cultural și în alte domenii similare între cele două state. în conformitate cu principiile enunțate la articolul I.

ARTICOLUL IIIînaltele părți contractante vor intensifica și extinde cooperarea economică reciproc avantajoasă dintre cele două state, prin dezvoltarea schimburilor comerciale, diversificarea tipurilor de mărfuri ce vor fi schimbate între ele, prin perfecționarea formelor și instrumentelor juridice care reglementează aceste schimburi, prin întărirea și extinderea cooperării industriale, tehnice și și științifice în toate domeniile de interes reciproc, în scopul folosirii pe deplin a resurselor lor naturale.ARTICOLUL IVînaltele părți contractante vor favoriza extinderea și intensificarea schimburilor dintre cele două state în domeniile științei, învățămîntului, culturii, artelor și sportului.ARTICOLUL Vînaltele părți contractante vor dezvolta și aprofunda legăturile de prietenie dintre popoarele lor, printr-o mai bună cunoaștere reciprocă a valorilor lor materiale și spirituale prin cooperarea între instituțiile de artă și cultură, schimburi de oameni de știință, profesori și studenți, personalități ale vieții economice, politice și culturale.ARTICOLUL VIînaltele părți contractante vor coopera în scopul realizării de măsuri eficiente în domeniul dezarmării și, în primul rind, al dezarmării nucleare. Ele vor milita pentru crearea de zone denuclearizate în diferitele regiuni ale lumii și nentru ca angajamentul ferm al statelor nucleare de a nu folosi armele a- tomice împotriva țărilor participante la astfel de zone și de a respecta statutul de denuclea- rizare să fie pus în aplicare.ARTICOLUL VIIînaltele părți contractante vor coopera în scopul promovării destinderii, păcii, înțelegerii și justiției în Europa. Africa și în întreaga lume. ’ARTICOLUL VIIIînaltele părți contractante vor acționa împreună pentru normalizarea și dezvoltarea comerțului și cooperării economice între toate statele, pentru consolidarea „independenței economice a țărilor în curs de dezvoltare, pentru întărirea securității economice colective, in scopul favorizării unei dezvoltări continue a economiilor naționale. ARTICOLUL IXînaltele părți contractante vor coopera pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite in menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, dezvoltarea cooperării intre toate națiunile și în promovarea respectării dreptului internațional în raporturile dintre state.Ele reafirmă sprijinul și solidaritatea lor cu lupta dusă de statele și popoarele din Africa și din alte regiuni ale lumii, pentru întărirea independenței lor și a unității de acțiune. în realizarea aspirațiilor lor fundamentale.ARTICOLUL Xîn scopul înfăptuirii prevederilor prezentului tratat, înaltele părți contractante vor aprofunda și lărgi consultările dintre ele, atit pe calea diplomatică normală, cit și prin consultări periodice la diverse nivele.Aceste consultări, care nu vor aduce prejudicii altor obligații internaționale ale celor două părți și nici celorlalte sisteme de consultări prevăzute de acorduri în vigoare, vor avea ca o- biect chestiunile referitoare la dezvoltarea relațiilor dintre cele două state, problemele internaționale de interes comun inclusiv cele examinate de or- ’ ganizațiile internaționale ale căror membre sînt cele două state și. în special O.N.U., .precum și orice altă chestiune asupra căreia cele două părți ‘vor considera util să aibă schimb de păreri.ARTICOLUL XIînaltele părți contractante declară că obligațiile prevăzute în prezentul tratat nu contravin obligațiilor care decurg pentru fiecare dintre ele din alte tratate la care sînt parte, precum și din normele dreptului internațional. ARTICOLUL XIIPrezentul tratat, care se încheie pe termen nelimitat, intră în vigoare în ziua semnării și va fi ratificat conform procedurilor în vigoare în cele două state.încheiat la Conakry, la 10 martie 1974. în două exemplare, fiecare în limbile română și franceză, ambele texte avind aceeași valabilitate.

privind vizita secretarului general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,

Elena Ceaușescu în Guineeatovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei

con- des- sin- cor- de- res-

pentru
Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

GEORGE MACOVESCU 
Ministrul afacerilor externe

pentru
Republica Guineea

AHMED SEKOU TOURE
Președintele Republicii

FILY CISSOKO
Ministrul afacerilor externe

Secrelarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, au efectuat o vizită oficială de partid și de stat în Republica Guineea. la invitația secretarului general al Partidului Democrat din Guineea, președintele Republicii Guineea. Ahmed Sekou Toure. între 9 și 11 martie 1974.In timpul șederii în Guineea, înalții oaspeți români au vizitat regiunea Conakry. precum și regiunile Kankan și Labe, bucu- rindu-ie pretutindeni de o primire entuziastă și călduroasă, expresie a sentimentelor de stimă și prietenie nutrite de poporul guineez fată de poporul român.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis populației capitalei, o- rașelor Labe ți Kankan, întregului popor guineez un salut călduros din partea poporului prieten al României.Intre secretarul general al Partidului Comuhlst Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. și secretarul general al Partidului Democrat din Guineea, președintele Republicii Guineea. Ahmed Sekou Toure, au avut loc vorbiri oficiale, care s-an tășurat intr-o atmosferă de ceră prietenie militantă și dialitate. intr-un spirit de plină înțelegere frățească și pect mutual.La convorbiri au participat : Din partea română ; tovarășa Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, precum și tovarășii Ion Pătan. membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. ai P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministru! comerțului exterior : Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R. : Gcorge Macovescu. membru al C.C. al P.C.R.. ministrul afacerilor externe : Vasile Pungan, membru al C.C. al P.C.R., consilier al președintelui Consiliu- . lui de Stat : Nicolae Doicaru. consilier al președintelui Consiliului de Stat, și Valeriu Geor- gesru. ambasadorul Republicii Socialiste România în Republica Guineea.Dia partea guineeza : tovărășii dr. Lansâna Beavogdi. membru al Biroului Politic Național al Comitetului Central al Partidului Democrat din Guineea, nrim-ministru : Moussa Diakitie, membru al Biroului Politie Național al C.C. a! P.D.G.. ministrul coordonator al domeniului de interne și de securitate; Mamadi Keita, membru al Biroului Politic Național a! C.C. al P D.G.s ministrul coordonator al domeniului culturii și educației ; N’Famara Keita. membru al Biroului Politic Național al CC. al P D.G.. ministrul coordonator al domeniului dezvoltării rurale; dr. Alpha Ottmar Barry. membru al Biroului Politic Național al C C. al P.D.G.. ministrul coordonator al domeniului schimburilor: Saifoulaye Diallo, membru al C.C. al P.D.G.. ministrul coordonator al domeniului social • Filv Cissoko. membru al C.C. al ’’•»•G., ministrul aface^ rilor externe ; Senainon Behan zin. ministrul informatului M ideologiei; Mohammed Lamine rotire, ministrul minelor și al geologiei : dr. Keroura Camara, ministrul zootehniei al pes™/ tutui ; Alpha Bacar ®a.rr7' nistrul agriculturii, brigăzilor de producție și . ?0.^r“^na°iă- Louis Hollie, ministrul amenaja rii apelor și pădurilor.In cadrul convorbirilor, cei doi nresedinți s-au informat reciproc asupra activității ț> preocupărilor actuale ale eeloi doua partide și state, au procedat 1 un larg schimb de păreri asu pra stadiului aciuai și per®p®®‘ tivelor de dezvoltare a relații lor de prietenie și solidaritate dintre Partidul Comunist Roman șl Partidul Democrat din Guineea, a colaborării politice, «ono'"i' ce. culturale și în alte domenii dintre Republica Socialista România și Republica Guineea, precum și asupra principalelor probleme ale situației internaționale și ale luptei forțelor antiimperialisie din lume.Președintele Ahmed Sekou Toură a prezentat pe larg activitatea și preocupările Partidului Democrat din Guineea și ate guvernului guineez pentru apa- rarea și consolidarea independentei și suveranității naționale, pentru respingerea oricăror încercări și acte de agresiune ale imperialismului internațional ți. in special, ale imperialismului portughez, care utilizează metode de tip fascist, îndreptate împotriva statului și poporului guineez. S~a evidențiat rolul conducător al partidului in mobilizarea. organizarea ți conducerea eforturilor întregului^ popor, pentru întărirea puterii revoluționare. dezvoltarea economică și socială a țării, făurirea unei societăți socialiste așezate pe baze trainice. El a subliniat caracteristicile esențiale ale partidului și statului guineez, caracteristici care fac din acestea una și aceeași entitate : partidul-stat. faza actuală a realității guineeze.Președintele Nicolae Ceaușescu a dat o înaltă apreciere luptei intransigente și succeselor obținute de poporul guineez. sub conducerea Partidului Democrat din Guineea, a secretarului său general, Ahmed Sekou Toure, pentru apărarea și consolidarea independentei naționale, pentru asigurarea unei dezvoltări politice și economice și lichidarea subdezvoltării, pentru punerea in valoare a bogățiilor și resurselor naționale în interesul poporului. De asemenea, a ex-

primat sincere felicitări poporului, partidului și guvernului guineea pentru victoria strălucită repurtată împotriva agresorilor portughezi și a reafirmat întregul sprijin și solidaritatea poporului român cu lupta dreaptă a poporului guineez pentru libertate, independență și suveranitate națională.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România a expus, la rindul său. preocupările și eforturile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din România pentru punerea în aplicare * vastului program de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, elaborai de Congresul al X-lea al P.C.R.. de Conferința Națională a P.C.R. din lie 1972 si a măsurilor stabilite la ultimele plenare ale Comitetului Central al Partidului Comunist Român, în vederea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. pentru crearea unei economii avansate, a unei culturi moderne, asigurarea unui înalt nivel de viata ai întregului popor, dezvoltarea democrației socialiste, educam comuniste, revoluționare, in spirit patriotic și internaționalist, a întregului popor.Secretarul general al Partidului Democrat din Guineea a dat o înaltă apreciere realizărilor deosebite obținute de poporul român sub conducerea Partidului Comunist Român, a secretarului 'său general. Nicolae Ceaușescu, în dezvoltarea economică și socială a Republicii Socialiste România, în afirmarea și promovarea in viața internațională a unei politici corespunzătoare intereselor popoarelor, a tuturor forțelor antiimperialis- te, si a urat noi succese în îndeplinirea programului de dezvoltare multilaterală a țării. EI a subliniat importanța pe care o au succesele dobindite de România și celelalte țări socialiste pentru întărirea frontului antiimperialist, apărarea șl consolidarea independenței tinerelor state și lichidarea definitiva a colonialismului.Cei doi președinți au constatat cu deplină satisfacție că între Republica Socialistă Romania si Republica Guineea. între Partidul Comunist Român si Partidul Democrat din Guineea s-au statornicit relații de sinceră prietenie șl o strînsă colaborare și au exprimat convingerea lor că aceasta servește interesului reciproc al celor două țări și popoare. cauzei păcii și unității de acțiune a forțelor progresiste împotriva colonialismului, neocolonialismului și imperialismului.Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu. și secretarul general al Partidului Democrat din Guineea, președintele Republicii Guineea. Ahmed Sekou Toure, au subliniat dreptul fiecărui popor de a-și stabili politica internă și externă in mod independent, fără nici un amestec din afară, pornind de la exigențele legilor generale ale dezvoltării sociale și de la analiza condiților și particularităților concrete ale fiecărei țări.Din dorința de a răspunde aspirațiilor de .justiție, pace, colaborare și înțelegere ale popoarelor român și guineez de a dezvolta, în continuare, pe toate planurile, relațiile de prietenie între cele două state, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. și președintele Republicii Guineea. Ahmed Sekou Toură. au semnat un tratat de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Guineea, prin care proclamă principiile pe care cele două țări sînt hotărîte să le pună la baza relațiilor reciproce, ca și a relațiilor lor cu toate celelalte state.Apreciind utilitatea deosebită a schimbului de informații și experiența între cele,, do,,a partide, părțile au hotărît să stabilească un program de colaborare. informare reciprocă și schimb de delegații la diferite nivele și să dezvolte, în continuare. relațiile intre organizațiile politice, de tineret, de femei, muncitorești și colaborarea în domeniile învățămîntului. formării de cadre, cercetării științifice și tehnice, presei și m alte domenii de interes comun.în legătură cu relațiile economice bilaterale, cei doi președinți au afirmat hotărirea comună de a extinde și diversifica schimburile comerciale. «PWe- rarea economică, industriala și tehnico-științifică în domeniile minier. cercetărilor geologice, extracției și prelucrării bauxitei. metalurgiei, construcției de mașini, agricol și pescuitului.Pentru livrările de echipament, mașini și utilaje din România, necesare realizării obiectivelor de cooperare convenite intre crte mână a credit în dolari.Pentru acestor părți au . acordurilor și contractelor necesare astfel : protocolul privind prima sesiune a comisiei mixte de cooperare economica și teh- nico-științifică : acord pentru exploatarea și transformarea ui alumină și aluminiu a bauxitei din zona Boke ; acord privind deschiderea unei linii de credit : protocolul privind schimburi!' de mărfuri pe anul 1971 : ac de cooperare in domeniul lății publice ; convcnțî« veterinară.Proredind la ”” de păreri privir

două țări, hotărît să valoare^de partea ro- acorde un 80 milioaneîn viață a cele douătraducerea obiective procedat la semnarea

națională, cei doi președinți au scos în evidență faptul că în lumea contemporană crește, in mod pregnant, rolul și influenta forțelor democrației, progresului ți păcii. Ei au subliniat necesitatea de a se acționa perseverent in direcția unirii tuturor forțelor frontului antiimperialist. pentru intensificarea eforturilor sale pentru a asigura triumful luptei împotriva politicii imperialiste de dominație, dictat si agresiune, împotriva politicii de folosire a forței sau de amenințare cu forța, pentru lichidarea definitivă a colonialismului ți neocolonialismului. a politicii rasiste, pentru impunerea, în relațiile dintre state, a principiilor dreptului popoarelor si ale dreptului internaționalCei doi președinți au subliniat că toate țările lumii, indiferent de mărimea și potențialul lor. poartă răspunderea menținerii păcii și securității internaționale și trebuie să participe, pe baza de egalitate, Ia soluționarea, m interesul popoarelor, a problemelor internationale. In acest context, ei au subliniat rolul activ care revine țărilor mici ți mijlocii ale lumii în atingerea acestor obiective.Cei doi președinți au subliniat cu fermitate necesitatea ca toate statele democratice și forțele, progresiste sä se angajeze să-și continue eforturile nentru stabilirea dreptății și echității in cadrul schimburilor economice și comerciale internaționale.Reafirmînd dorini» tarilor lor de a contribui activ la înfăptuirea și garantarea păcii și securității internaționale, pre; ședințele Nicolae Ceaușescu și președintele Ahmed Sekou Toure au reliefat marea importanța a așezării raporturilor dintre state pe baza strictei respectări a principiilor independenței și suveranității nationale, neamestecului în treburile interne ale altor state, egalității în drepturi Șl avantajului reciproc, a asiguram dreptului imprescriptibil al fiecărui popor de a dispune, in mod liber, de bogățiile nal'°,"al® de a decide de-sine-statator asu pra căilor dezvoltării lor economice și sociale, a excludem folosirii tortei și amenințării iu folosirea tortei, a integrității teritoriale și tierelor, a pașnică a litigioase.președinți au evidențiat succesele ob*;nute de forțele revoluționare și democratic in lupta lor împotriva colonialismului, neocolonialismului și *"!pc.r‘a,la' mului, considermd ca lichidarea definitivă a colonialismului și neocolonialismului din sarcinile cele mai ,'.rapp" fante și urgente ale lumii con; temporane. necesitatea ziate a rației«rpopoarelor" care se mai află sub dominație coloniala și a ț zolutiilor referitoare la decoio nîzare, apartheid și disenmniare rasială și, în acest sens, au ex primat hotărirea lor fer™a d® întări în continuare sprijinul material, politic și d]ploP?.a,aLJ' cordat mișcărilor de ®ld>®rar® din Africa și din alta p»rte a lumii. Ei au condamnat politica de apartheid și discriminare rasială promovată de reg.mur.le minoritare din Africa de Sud ș Rhodesia. Cei doi țreședinți au salutat cu profunda satisfacție victoriile Partidului African al Independentei din Guineea- Bissau și Insulele Capului Verde si proclamarea, ca stat independent. a Guineei-Bissan și au reafirmat deplina solidaritate a popoarelor român și guineez cu poporul din Guineea-Bișsau șl Insulele Capului Verde și spnji- nul lor activ fată de lupta justa dusă de acest popor pentru obținerea victoriei complete împotriva rămășițelor colonialismului portughez. pentru consolidarea noului regim social, pentru integritatea statului unificat. Cei doi șefi de stat au relevat, de asemenea, victoriile importante obținute de popoarele din Angola. Mozambic. Namibia și din alte teritorii aflate sub dominație străină.Cei doi șefi de stat au subliniat că stadiul nou este favorabil luptei de eliberare națională și f impune intensificarea acțiunilor pentru cucerirea independentei nationale. Ei s-au pronunțat pentru dreptul imprescriptibil al popoarelor incă dependente de a utiliza și îmbina toate căile și formele de luptă, politice, di- plomatice, inclusiv lupta armata, pentru a scutura jugul asupririi străine, pentru a-și alege libere calea dezvoltării și regimul social.A fost salutată, cu deosebită satisfacție, recunoașterea de către Adunarea Generală a O.N.U. a statului suveran Guineea- Bissau ca stat unificat, recunoașterea mișcărilor de eliberare din Angola și Mozambic ca reprezentate unice și legitime ale popoarelor. reafirmîndu-se dreptul inalienabil al acestora, cit și al tuturor celorlalte popoare aflgie sub dominație colonială. Ig Autoapărare și in','"endențj-

inviolabilității fron- soluționării pe cale tuturor problemelorconvorbirilor, cei doi
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solidării unității de acțiune a țărilor africane pentru înfăptuirea aspirațiilor ‘ 'ale popoarelor evocind in acest ția importantă Unității Africane.Cei doi șefi de stat au sublimat rolul de mare importantă pe care il are ajutorul dat de tarile socialiste, de celelalte forte antiimperialiste. popoarelor care luptă pentru eliberarea națională. pentru apărarea dreptului fiecărui popor de a fi stă- pmul propriilor destine.Secretarul general al Partidului Democrat din Guineea, președintele Ahmed Sekou Toure. a dat o înaltă apreciere politicii Partidului Comunist Român si Guvernului Republicii Socialiste Komama de colaborare și sprijin internaționalist fată de popoarele africane, materializată în declarațiile semnate in ultimii ani. In întilnirite secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, eu șefii de State din Africa și conducători ai mișcărilor de eliberare din acest continent.în cadrul convorbirilor ț-a scos în evidentă faptul că desfășurarea evenimentelor confirmă pe deplin că politica imperialiști <lictat si ingerințein treburile altor state este respinsa cu hotărire de popoarele - să tr*’ască libere, să decidă singure asupra prezentului și viitorului lor.d.°îJ preîf‘dint' ™ evidențiat. totodată, că această evoluție pozitivă nu numai că nu trebuie sa slăbească vigilenta po- im?r«’r; d“r pă ea necesită unirea, m continuare, a efortu- fnrtei ”’asf'Ior., ,arKi- a tuturor tortelor politice, sociale. de- moeratice. progresiste și antiimperialiste pentru zădărnicirea oricăror acțiuni agresive ale cercurilor imperialiste, coloniale ?• reacționare.st^el..doîișe{! de parlid d« r alt.fi 'l'icvat .că Republica Socialista Romama ți Republica Guineea, ea țari în curs de dez- Si COnsideJă că reducereași lichidarea decalajelor care ^epaea tarile în curs de dezvoltare de cele economic avansate ••»nstltuie „ prob|emă de inipor_ !a21a n,aJ“ra. a cărei rezolvare irespunzatoare este de interes fundamental pentru întărirea fe nenteSeCUrfUtiiluî te£“ “S,gurarea pr<"rtesu- IUI întregi! omeniri. Ei exprimat convingerea că. pen- . •'chiclarea fenomenului subdezvoltării economice, țtnt oîrteâT e-fOrlUri SUSM"“‘« te ecare' Wri spie a punein taloare — conform voinței ’“‘ereselor sale vitale - bo- satuie naturale și resursele u- c^aslS reii?5re dispune. că a- timnU 1,.chidare cere, in același cH»i aî'g"rarca sprijinului matei ia! ai țarilor dezvoltate, precum și realizarea unei largi si juste cooperări internaționale. E! au subliniat necesitatea res- pcctariî suveran al fiecărui stat de ă dis- pune în mod naturale.și de toate celelalte resurse, de a avea acces nestin- «ncrit la cuceririle științei și tehnologiei mondiale moderne, de a participa, in condiții de e- galitate, Ia examinarea si reglementarea problemelor economi- ce_Ș! monetare internaționale.Cei doi președinți au subliniat, de asemenea, necesitatea întăririi rolului O.N.U. in aplicarea piogramelor prevăzute in ea- ilrul strategiei internaționale a celui de-ai doilea deceniu pentru dezvoltare, lărgirea și diversificarea programelor de coope- lare tehnică și a altor programe de asistență tehnică, precum și intensificarea sprijinului acordat tuturor țărilor in curs de dezvoltare, indiferent de orin- ciuirea^ lor socială sau zona geografică din care fac parte.In acest context, cei doi președinți au salutat inițiativa președintelui Republicii Algeriene Democratice și Populare, Houari Boumediene, in vederea convo* cării unei sesiuni extraordinare a Adunării Generale a O.N.U. pentru examinarea problemelor folosirii raționale a bazei de materii prime și resurselor de energie de care dispune omenirea.Președintele Nicolae Ceaușescu ți președintele Ahmed Sekou Toure Și-au manifestat îngrijorarea fată de perpetuarea stării conflictuaie in Orientul Mijlociu și au subliniat necesitatea reglementării pe cale politică a crizei. Ei au apreciat că ținerea sub ocupație a teritoriilor a- rabe cucerite prin forță, in 1967 și după aceea, de către Israel, precum șl privarea poporului palestinian de drepturile sale naționale constituie o negare a justiției și o permanentă sursă de conflict și încordare.Cei doi șefi de stat au fost de acord că o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu nu poate fi realizată decit prin retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate în 1967, prin obținerea de către poporul palestinian a drepturilor sale naționale ți prin respectarea drepturilor și intereselor tuturor popoarelor din această regiune.Salutind <>-' '-«-iu
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fără nici un amestec din afară. Ei au condamnat cu hotărire refuzul Administrației de ia Sai- gon de a aplica în mod cinstit și corect acordurile de la Paris. Ei sprijină fără rezerve lupta justă a poporului cambodgian, sub conducerea prințului Noro- dom Sianuk.Cu privire la situația din Europa, cei doi președinți au salutat progresele realizate in desfășurarea Conferinței general- europene și au fost de acord că realizarea păcii și securității, precum și extinderea cooperării pe acest continent, vor exercita o influență pozitivă asupra păcii și ■ securității in lume, vor contribui la promovarea unei colaborări fructuoase pe plan internațional.Cei doi președinți au căzut de acord că pentru asigurarea unet păci trainice în întreaga lume este imperios necesar de a se acționa cu hotărire pentru Încetarea cursei înarmărilor, pentru înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rind, a dezarmării nucleare. Ei au reafirmat sprijinul țărilor lor pentru inițierea unor măsuri concrete vi- zind dezangajarea militară, retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor state, desființarea bazelor militare străine, a blocurilor militare, crearea de zone denuclearizate, Ei consideră că au o deosebită importanță, in acest proces, recunoașterea și respectarea Africii ca zonă denuciearizată și transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și bunei înțelegeri, lipsită de arme nucleare.Realizarea acestor măsuri ar avea efecte binefăcătoare asupra întregii comunități internaționale și ar permite dirijarea unei părți însemnate din fondurile ce se cheltuiesc în prezent pentru cursa înarmărilor către construcția pașnică, ridicarea nivelului de viață al popoarelor, combaterea fenomenului subdezvoltării economice și soluționarea altor probleme de care depinde mersul înainte al civilizației umane.Cei doi șefi de stat au subliniat importanta pe care Republica Socialistă România și Republica Guineea o acordă creșterii rolului O.N.U. în rezolvarea problemelor internaționale în interesul popoarelor, apărarea principiilor dreptului internațional. crearea unui climat de de- securitate în lume. Ei este în inte-plină v‘ au declarat că ___ _resul profund al tuturor popoarelor ca Organizația Națiunilor Unite, celelalte organizații și organisme internaționale să acționeze cu mai multă eficacitate pentru promovarea colaborării și ințelegeriî între națiuni, împotriva oricăror acte de încălcare a dreptului popoarelor și dreptului internațional, de ingerințe în treburile altor popoare. pentru înlăturarea surselor de conflicte și războaie din lume. Ei și-au exprimat hotărirea de a acționa, unindu-ți eforturile cu cele ale altor state, în vederea creșterii rolului Organizației Națiunilor Unite în viata internațională, așa cum preconizează Rezoluția inițiată da România și adoptată, prin -------- general, la sesiunea A- Generale a O.N.U. dinde consens dunării 1972.Ei au că este să se ________ ______________sensul obținerii unei adevărate egalități între toate statele membre, fie că ele sint mari, mijlocii sau miei.Cei doi președinți au exprimat convingerea că schimbul de vizite efectuat intre șefii celor două partide ți state, ca ți convorbirile purtate cu teeste prilejuri reprezintă o contribuție de seamă la adincirea cunoașterii reciproce, la dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre cele două țări ți popoare, precum șl la înțelegerea și cooperarea internațională.Secretarul ............. .. ______dului Comunist 17 „â... ședințele Consiliului de Stat a! Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu. și secretarul general al Partidului Democrat din Gifineea, președintele Republicii Guineea. Ahmed Sekou Toure. au manifestat satisfacția lor pentru prietenia ți pentru solidaritatea frățească care unesc cele două partide ți popoarele român și guineez. pentru perfecta înțelegere în care s-au desfășurat întrevederile oficiale.Cei doi șefi de partid si de stat au exprimat dorința să lărgească ți să dezvolte mai mult, in viitor, contactele reciproce la diferite nivele, de asemenea, cooperarea ți colaborarea intre cele două partide ți cele două națiuni, în toate domeniile de interes mutual.Președintele Nicolae Ceaușescrt și tovarășa Elena Ceaușescu au adresat sincere mulțumiri poporului guineez. Partidului Democrat din Guineea, președintelui Alimed Sekou Tourf și tovarășei Andree Toure. pentru prietenia și ospitalitatea care le-au fost rezervate, în timpul vizitei in Republica Guineea» atit lor cit și celorlalte personalități române care l-au insolit.Secretarul general al Partidite lui Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Sor-’aliste adres-'Pa»n>
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Republica Guineea
Tovarășul Nicolae Ceaușescu

s-a întîlnit cu tovarășii
Depunerea unei coroane de flori la 

Mausoleul Național din Conakry
Aristides Pereira și Louis Cabral

în cea de-a doua zi a vizi
tei în Republica Guineea, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, s-a în
tîlnit, la reședința sa din Co
nakry, cu tovarășii Aristides 
Pereira, secretar general al 
Partidului African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.), și Louis Cabrai, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Guineea-Bi
ssau.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, Valeriu Georges
cu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Repu
blica Guineea-Bissau.

Exprimînd satisfacția de a-1 
saluta pe pămîntul african pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
oaspeții au transmis, din par
tea combatanților din Gui
neea-Bissau, a Partidului A- 
frican al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde și a Consiliului 
de Stat al Republicii Guineea- 
Bissau un cald salut de soli
daritate, împreună cu vii 
mulțumiri pentru sprijinul 
multilateral primit din partea 
Partidului Comunist Român, 
și a secretarului său general, 
a României socialiste și a po
porului român în lupta pentru 
lichidarea definitivă a domi
nației coloniale portugheze.

în cursul convorbirii s-a 
subliniat marea însemnătate a 
proclamării Republicii Gui
neea-Bissau pentru accelera-

SEMNAREA UNOR ACORDURI
Șl CONVENȚIIînaintea semnării Tratatului de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Guineea și a Comunicatului comun, tovarășii Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, și Moussa Diakitie, ministru coordonator al domeniului de interne și de securitate, precum și miniștrii de externe ai celor două țări — tovarășii George Macovescu și Fily Cissoko, au semnat mai multe acorduri și convenții între p ”'ernele Republicii Socialiste România și Republicii

Sesiunea Comisiei mixte de 
cooperare economică și tehnicăCu prilejul vizitei șefului statului român în Guineea, la Co- nakry a avut loc prima sesiune a Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică între țările noastre.Lucrările s-au desfășurat în prezența președinților celor două părți — Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului ex

rea victoriei depline asupra 
colonialismului portughez.

Conducătorii Guineei-Bissau 
au dat o înaltă apreciere fap
tului că Republica Socialistă 
România, în spiritul poziției 
statornice adoptate față de 
forțele de eliberare, a recu
noscut de la început noul stat 
independent.

Conducătorii P.A.I.G.C. și ai 
Republicii Guineea-Bissau au 
informat despre activitatea 
politico-diplomatică depusă pe 
plan internațional pentru re
cunoașterea și afirmarea Re
publicii Guineea-Bissau, des
fășurată concomitent cu inten
sificarea ofensivei pe cîmpul 
de luptă pentru eliberarea în
tregului teritoriu, pentru scu
turarea deplină a jugului co
lonial.

Reafirmînd hotărîrea Parti
dului Comunist Român, a în
tregului popor român de a a- 
corda și în viitor sprijin de
plin cauzei poporului din Gui
neea-Bissau, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a salutat succesele 
obținute în consolidarea Re
publicii Guineea-Bissau, în 
lupta împotriva imperialismu
lui portughez, și a exprimat 
convingerea că, într-un timp 
nu prea îndepărtat, întregul 
teritoriu al țării va fi eliberat, 
creîndu-se condiții pentru în
făptuirea idealurilor sale na
ționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășii Aristides Pereira și 
Louis Cabrai au relevat cu sa
tisfacție că relațiile de priete
nie și colaborare dintre P.C.R. 
și P.A.I.G.C., dintre Republi
ca Socialistă România și Re
publica Guineea-Bissau se 
dezvoltă în spiritul Declarației

Guineea. Este vorba de acordul privind deschiderea unei linii de credit, acordul pentru exploatarea și transformarea în alumină și aluminiu a bauxitei în zona Boke, precum și a minereului de fier, protocolul pripiei sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică,, care .cop- semnează numeroase înțelegeri, protocolul privind schimbul de mărfuri în 1974, acordul de cooperare în domeniul sănătății, convenția sanitar-veterinară — acte interstatale ce concretizează amplele posibilități de conlucrare între cele două țări.
terior, și Moussa Diakitie, ministrul coordonator al domeniului de interne și de securitate, în acest cadru au fost examinate probleme legate de concretizarea unor acorduri economice convenite în baza înțelegerilor dintre șefii de stat ai Republicii Socialiste România și Republicii Guineea. 

comune între cele două parti
de și țări, semnate la Bucu
rești în noiembrie anul tre
cut. O expresie a traducerii în 
viață a prevederilor Declara
ției comune o constituie și fap
tul că reprezentantul Româ
niei socialiste în Guineea-Bis
sau este primul ambasador al 
unei țări din afara Africii, 
care a fost acreditat în Repu
blica Guineea-Bissau.

Ambele părți au exprimat 
voința de a dezvolta și diver
sifica relațiile de prietenie, co
laborare și solidaritate inter- 
naționalistă dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Guineea-Bissau, în 
folosul ambelor popoare, în in
teresul unității întregului front 
antiimperialist, al triumfului 
cauzei libertății, independen
ței naționale și progresului în 
întreaga lume, în folosul pă
cii, înțelegerii și cooperării 
între popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat satisfacția pentru 
convorbirile avute și înțelege
rile convenite cu prilejul 
actualei vizite în Guineea 
și a manifestat convinge
rea că aceasta va duce la 
întărirea prieteniei și a co
laborării dintre Republica 
Socialistă România și Re
publica Guineea, dintre P.C.R. 
și P.D.G., în interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

La rîndul lor, conducătorii 
Guineei-Bissau au subliniat 
importanța deosebită a vizitei 
în Guineea a secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, ținînd seama și de 
sprijinul constant, de mare 
însemnătate, acordat de Re
publica Guineea și Partidul 
Democrat din Guineea po
porului din Guineea-Bissau, 
în lupta pentru dreptul de a 
fi stăpîn pe soarta sa, de a de
cide suveran asupra căilor 
dezvoltării viitoare.

Agenda zilei de ieri, 11 martie,
A MAI CONSEMNAT:

— entuziaste manifestări prilejuite de vizitarea 
orașelor Kankan și Labe ;

— ceremonia înmînării unor înalte distincții 
românești și guineeze,

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P C.R., președintele Consiliului de Stat, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu în Guineea s-a 
încheiat în cursul nopții (ora Bucureștiului).

Relatările despre solemnitatea plecării și des
pre celelalte evenimente și manifestări se vor pu
blica în ziarul de mîine.

Tn cursul convorbirilor s-a 
evidențiat rolul deosebit al 
sprijinului pe care țările so
cialiste, forțele revoluționare, 
statele africane angajate pe 
calea dezvoltării de-sine-stătă- 
toare. frontul antiimperialist 
îl acordă luptei pentru lichi
darea oricăror forme de do
minație colonialistă și s-a sub
liniat, totodată, necesitatea in
tensificării acestui ajutor, a 
extinderii sprijinului politic și 
material al forțelor progresis
te, democratice din Europa 
occidentală pentru lupta de e- 
liberare națională a poporului 
din Guineea-Bissau.

Ambele părți au relevat că 
mutațiile intervenite în viața 
internațională sînt în conti
nuare favorabile luptei împo
triva colonialismului, neocolo- 
nialismului și imperialismu
lui, pentru apărarea dreptului 
fiecărui popor la o viață libe
ră și independentă. Se impu
ne unirea tot mai strînsă a e- 
forturilor maselor largi, a tu
turor forțelor politice și socia
le, democratice, progresiste 
pentru a zădărnici politica im
perialistă de forță și dictat, 
pentru a asigura triumful cau
zei păcii, libertății, indepen
denței naționale și progresu
lui social.

în acest cadru, părțile au 
reafirmat deplina solidaritate 
cu lupta popoarelor din An
gola, Mozambic și Namibia 
pentru eliberarea națională 
împotriva colonialismului.

întrevederea între secreta
rul general al Partidului Co
munist Român și reprezentan
ții Partidului African al Inde
pendenței și Republicii Gui
neea-Bissau s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie, de deplină înțelegere și 
solidaritate militantă, în spi
ritul relațiilor frățești de 
strînsă colaborare, statornicite 
între popoarele și țările noas
tre.Relatarea vizitei :ADRIAN IONESCU ROMULUS CAPLESCU MIRCEA S. IONESCU Foto : ANGHEL PASAT

Luni dimineața tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au depus o coroană de flori Ia Mausoleul Național din Conakry, care cinstește memoria eroilor căzuți în lupta pentru libertatea și independența patriei lor.Solii poporului român sosesc la mausoleu însoțiți de președintele Ahmed Sekou Touré și tovarășa Andrée Touré.La solemnitate au participat persoanele oficiale române care îl însoțesc pe șeful statului român.

Spectacol de gală în onoarea

înalților oaspeți români
Duminică seara, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au avut din nou posibilitatea de a lua contact, prin intermediul cîntecului și dansului, cu frumoasele tradiții, cu minunatele datini ale poporului guineez, in cadrul unui al doilea spectacol de gală, oferit, la Palatul Poporului, în cinstea înalților oaspeți de președintele Ahmed Sekou Touré și tovarășa Andrée Touré.în deschiderea spectacolului, ansamblul coral și instrumental al postului național de radio a prezentat un cîntec revoluționar

Din partea guineeză se aflau de față Lansana Beavogui, membru al Biroului Politic Național al Partidului Democrat din Guineea, prim-ministru, alți membri ai Biroului Politic Național, membri ai Comitetului Central al P.D.G. și ai guvernului.La sosire, o gardă militară a prezentat onorul.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu se apropie de mausoleu, a cărui formă circulară evocă, prin liniile sale sobre, silueta unei construcții tipic africane.

închinat luptei Partidului Democrat din Guineea, în fruntea întregului popor, pentru eliberare și edificarea unei noi vieți pe pămîntul acestei țări, pentru lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismului, neocolonialismu- lui și rasismului pe întreg continentul Africii.Istoria legendară a străvechiului Imperiu Mandingo, din partea de vest a Africii, care, în timpul Evului Mediu, atinsese un înalt grad de cultură și civilizație, înfruntînd numeroase vicisitudini, luptele conducătorilor săi pentru crearea unui pu

Situat în mijlocul unui frumos parc natural, mausoleul este străjuit de busturile din marmoră a doi eroi de seamă ai luptei de eliberare împotriva colonialismului, din cea de-a doua jumătate a secolului trecut și începutul secolului nostru : Almamy Samouri Toure, bunicul președintelui Ahmed Sekou Toure, și Alpha Yaya Diallo.în incinta mausoleului se află patru plăci de marmoră purtînd numele acestor eroi, precum și ale altor doi luptători căzuți 

ternic stat centralizat, evocate prin intermediul unei cantate, au dat expresie mesajului emoționant al autenticității africane, spiritului și personalității profund originale ale unui popor cu o îndelungată tradiție.In continuare, ansamblul „Baletele africane“ reconstituie un admirabil tablou al ceremoniilor de inițiere. în adincurile pline de mister ale pădurii, în sunetul neîntrerupt al tam-tam- urilor, tinerii deprind de la bă- trînii satului regulile fundamentale de viață, rodul înțelepciunii milenare a generațiilor succesive. Extraordinara virtuozitate a 

pentru cauza neatîrnării și libertății, Mourfin Dian Diabate și eroina Camara M’Balia care și-a sacrificat tinăra-i viață cu numai trei ani înainte de dobîn- direa independenței. în fața a- cestor evocatoare mărturii de recunoștință se păstrează un moment de reculegere, în timp ce răsună acordurile unui marș solemn.La încheierea ceremoniei, numeroși locuitori aflați la intrarea parcului fac o caldă manifestare de simpatie celor doi președinți.

artiștilor, calitățile lor desăvîrșî- te de dansatori și acrobați, fantezia uluitoare a costumelor fac din acest tablou coregrafic o admirabilă reușită.Inalții oaspeți, personalitățile oficiale guineeze și numerosul public aflat în sală au răsplătit, ca și în prima seară, cu îndelungi aplauze pe înzestrații tălmăcitori ai marilor valori ale artei africane.în încheierea spectacolului, președinții Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou Touré, tovarășele Elena Ceaușescu și Andrée Touré au fost salutați prin ovații de întreaga sală.

Calendaristic, primăvara a in
trat în făgașul ei ciclic. Chiar da
că baba Dochia nu și-a scos toa
te cojoacele, primăvara rămîne 
totuși, anotimpul piuncii patrioti
ce. Anul 1974, prin investițiile 
lui deosebite, oferă tinerilor a- 
vantajul afirmării pe terenul ac
țiunilor cetățenești. Nu întîmplă- 
tor, ca prim exemplu, ne vom 
referi la activitatea patriotică a 
uteciștilor din sectorul 2 al Ca
pitalei. Din cei 65 000 salariați ai 
unităților economice ale sectoru
lui, circa 80 la sută sînt tineri. 
De altfel, media de vîrstă a aces
tora abia atinge cifra 24.

Care sînt obiectivele ce soli
cită în mod deosebit aportul ti
nerilor ?

Răspunsul l-am primit de la 
tovarășul Stan Tache Petre, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular al sectorului 2.

— Practic, activitatea patrio
tică a tinerilor din sectorul nos
tru a început cu prezența zilnică 
pe șantierul celei mai mari săli 
de sport a Capitalei. In perime
trul ce revine sectorului 2 (7
hectare) s-au plantat deja circa
1 000 pomi și arbuști, s-au exe
cutat lucrări de nivelare a tere
nului, aducindu-se aici peste
2 500 mc. pămînt vegetal, aștep- 
tînd momentul prielnic pentru 
semănat iarbă și flori. Obiecti
vele din sector sînt mult mai 
numeroase și de amploare. Amin
tesc cîteva. Pe malul lacului Tei, 
în partea de nord, pe un loc 
mlăștinos (melcărieî, au fost exe
cutate lucrări de degradare și 
ridicări de nivel, în vederea a- 
menajării unei baze sportive de 
agrement, cu predilecție destinată 
sporturilor nautice. Tinerii din 
platforma industrială Pipera și 
cei de la grupurile școlare elec
tronic și de economie forestieră 
vor fi nu numai constructori ai 
unei oaze de agrement, întinsă 
pe 7 hectare, ci și principalii be
neficiari ai acesteia. O bază 
sportivă și de agrement asemă-

Șantierele muncii patriotice
------------------------------------ -----------------------------------

Obiective numeroase 
și ample - 

prilej de afirmare 
pentru tineri

Convorbire cu tovarășul STAN TACHE PETRE,
prim-vicepreședinte al Consiliului popular al sectorului 2 din 

Capitală

nătoare se amenajează pe dru
mul Gherghiței, pe o suprafață 
de 6 hectare, urmînd să se ex
tindă de trei ori mai mult în 
anii următori. Ea va întregi ast
fel sistematizarea salbei de 
lacuri din partea nordică a ora
șului. Cele mai multe obiective 
și, deci, cele mai multe forțe se 
vor grupa în zona șoselei Colen- 
tina. Avem în vedere să termi
năm complet, pînă la l Mai, pri
mul tronson al șoselei, în peri

metrul căruia vor fi plantați ar
buști decorativi și flori, se vor 
amenaja spații verzi și terenuri 
de joacă pentru copii. Sînt în 
curs de finisare cinci terenuri de 
tenis, altele de volei, baschet, mi- 
nibaschet-bituminizate, va mai 
fi creată încă o bază sportivă de 
cartier, în suprafață de 3 hec
tare, pentru recrearea și prac
ticarea sporturilor de către lo
catarii Colentinei. Ne-arn anga
jat să terminăm curînd și un 

motodrom, destinat organizării 
activităților de însușire a condu
cerii auto și cunoașterii reguli
lor de circulație rutieră, îndeo
sebi de către școlari și tineret. 
Tot aici se vor desfășura com
petiții, unele cu caracter inter
național, de carturi. In parcul 
motodromului sînt prevăzute alte 
terenuri sportive și de joacă pen
tru copii. Totodată, baza sporti
vă a tineretului, situată în a- 
propiere, va fi extinsă cu alte 
spații de joc. In perspectivă, în 
vecinătatea terenului amenajat 
la blocul 59 (Mașina de pîine), 
prin restrângerea depozitului de 
aici, vor fi amplasate încă două 
baze cu activități polivalente.

Să nu uităm cele 13 cămine 
destinate tinerilor nefamiliști 
de la Automatica, conect, I.R.U.C. 
Calculatoare, A.M.I.T.U. Stela, 
Electronica, I.P.R.S., precum și 
grupul școlar (cu 24 săli și un 
cămin cu 300 locuri) al Fabricii 
de calculatoare, ca și căminul 
studenților constructori.

Desigur, am trecut în revistă 
doar cîteva obiective. Poate vi 
se par prea multe din aceeași 
categorie. Dar am avut în vedere 
numărul mare al celor care vor 
popula cartierul Colentina, cu 
cele 5 900 apartamente în anul 
1975. Avem garanția realizării 
tuturor, deoarece în adunările cu 
cetățenii, în activitățile cu co
mitetul V.T.C. al sectorului, în 
sesiunile comitetului executiv și 
în alte împrejurări toți partici- 
panții și-au manifestat dorința să 
contribuie prin muncă patrioti
că la lucrările de edificare a 
obiectivelor amintite. De altfel, 
multe dintre ele se află în sta
diul de finisare, la altele lu
crările sînt atacate, urmînd ca 
imediat cu îmbunătățirea vremii 
tinerii să pornească din plin ac
țiunile de muncă patriotică în 
toate aceste puncte.

VASILE RAVESCU

Cîteva cifre din situa
ția la zi a campaniei a- 
gricole de primăvară la 
Consiliul intercooperatist 
Apahida :

• din 3 497 hectare 
ce vor fi însămînțate, în 
vederea menținerii apei 
în sol, au fost grăpate 
3 085 hectare.

• în etapa I vor fi în
sămînțate 673 hectare ; 
din acestea au fost pre
gătite 400 hectare.

• au fost însămînțate 
culturile din prima ur
gență : orz, orzoaica, le
gume timpurii etc.

• au fost fertilizate cu 
îngrășăminte naturale 
500 hectare.

• cu îngrășăminte 
chimice — 3 100 hectare.

• au fost curățate 
3 650 hectare pășune.

• se execută lucrări 
de desecări pe 500 hec
tare.

• livezile — 133 hec
tare — au fost stropite.

• a fost reparat între
gul parc de mașini și u- 
nelte.

„Și la noi, campania a început, 
ca peste tot, in toamnă“

Nu toți ne-am născut la țară, mai mult ca sigur nici cei doi bărbați de pe bancheta de vizavi, care discută despre vreme, bucuroși că am trecut de zăpezile Făgărașului și „la Cluj“ e frumos, am vorbit eu aseară cu nevastă-mea, a venit primăvara ; ce mai, domnule, de- acum trecem la talie“. Noi trecem la ale noastre, pămîntul are puțină apă și oare ce anume citesc în hărți cei de la „buletinul meteorologic“ ? Unul din noi, economist de profesie, care a bătut tarlalele cu piciorul aproape zece ani, spune așa, ca pentru el : „plouă, domnule, plouă vreo cinci zile, am auzit eu la radio“. Asta, mă gindesc, e pentru bancheta de vizavi, mai gîndiți-vă oameni buni și la ale pămîntului, la ale gurii.Și ascuțindu-ne condeiul cu vorbele de mai sus, o luăm spre Apahida. Pe tarlalele cooperativei Boju, județul Cluj, zărim două tractoare la discuit și unul la grăpat.— Să trăiți, tovarăși, zice mecanizatorul Sabău Vasile „să trăiți“ zice și mecanizatorul Mo- canu Vasile, doi tineri care au în loc de mîini, menghine.— Merge, merge, ne întreabă ei ?— Da... merge, cum să nu meargă, zice unul din noi, nu mai știu care, și plecăm cu întrebările în buzunar.Pînă a ajunge la sediu aflăm că anul trecut nu prea a ieșit la socoteală, a fost ea seceta, dar... dar a lipsit și tovarășul președinte. De la tovarășul președinte Mureșan Gavrilă — întors recent de la București, de la cursurile de un an — aflăm că. din punct de vedere agricoi, C.A.P. Boju se prezintă în felul următor : au fost însămînțate 

cu grîu 240 hectare, urmează a fi 200 hectare cu porumb, 50 cu sfeclă, 40 cu cartofi și restul cu plante furajere. Din cele 200 destinate porumbului, 70 au fost fertilizate cu îngrășăminte naturale, pentru rest existînd îngrășăminte chimice : „pentru prima dată avem întreaga ■ cantitate necesară“. Tot cu naturale au fost fertilizate și 25 hectare pentru sfecla de zahăr și 30 pentru cartofi. La acest capitol mai aflăm că : în livadă — 14 hectare — s-a săpat in jurul pomilor și s-a pus cîte 1 kg de îngrășămint la fiecare rădăcină, s-a executat prima stropire, că in vie a fost transportat gunoiul necesar. Ni se mai spune despre desecări : 30 hectare planificate, încă zece prin angajament, din total fiind redate pînă acum 20 ; tinerii din comună au curățat 170 hectare de pășune.— Ați lipsit, spun oamenii, tovarășe președinte.— Da, am fost la școală, dar nu vreau să mă justific. In fiecare cooperativă trebuie să e- xiste cel puțin un om care să știe să ducă greul la fel ca tine. Trebuie să-1 pregătești, or eu am cam întirziat la acest capitol și oamenii au dreptate. Dar nu se va mai repeta.Tovarășul președinte exagerează, noi știm asta, dar faptul că înțelege să-și asume răspunderea bărbătește ne dă convingerea că așa va fi cum spune el.O spune nu numai el, o spun oamenii care și-au propus, la hectar : 32 000 kg sfeclă, 21 000 cartofi, 2 400 grîu, 3 000 porumb, asta în condițiile zonelor a III și a IV-a de fertilizare.Deci, tragem noi concluzia, din punct de vedere agricol, C.A.P. Boju se află, la această 

oră, cu lucrările în timp. Deci, merge.Consiliul intercooperatist Apahida este compus din șapte cooperative agricole și un S.M.A. Dacă la Boju am luat pulsul, Ia C.A.P. Pata vrem să vedem cum bate, să vedem dacă se verifică principiul vaselor comunicante.„Anul acesta, declară inginerul șef al cooperativei, tovarășul Aurel Pastor, vrem să ajungem la 26 lei contravaloarea normei, cu șapte mai mult de- cît anul trecut“.Aici, la sediu, în fața hărții, urmărim atenți înlănțuirea argumentelor în demonstrație : pentru a reda agriculturii 50 de hectare, cooperatorii au săpat un canal lung de 3 400 metri, s-au excavat 5 600 m.c. pămînt. „50 de hectare adăugate unei mai bune organizări a forței de muncă, înseamnă ceva“. întreaga suprafață — arată din toamnă — a fost fertilizată cu fosfat — 250—300 kg la hectar și s-au mai împrăștiat și 1 600 tone gunoi de grajd ; semințele au fost asigurate ; 300 hectare au fost grăpate, 40 discuite. „Anul a- cesta lucrăm tot timpul contra cronometru, adică sintem hotă- rîți să vedem cit ne poate da pămîntul ăsta, al nostru, dacă facem totul ca la carte. Este un an experiment, ce facem acum va fi normă obligatorie pentru viitor. Dar cred că niciodată nu am stat așa, la linie, cu toate. Apoi Ia iarnă scoatem ziarul, adunăm și, veți vedea, la noi vorba-i vorbă. Că noi din asta trăim și de ce să nu trăim mai bine ?“Scriem acum, vom aduna șl la iarnă. Pe cine nu bucură să a- dune ? OVIDIU MARIAN NICOLAE ADAM
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CUVINT CĂTRE TINERII SPECIALIȘTI DIN AGRICULTURĂ
_____________________________________ ____ r

g. Să răspîndiți cu pasiune știința!
O anchetă internațională de CAROL ROMAN

MAITREYE DEVIRenumita scriitoare indiană s-a născut la Calcutta la 1 septembrie 1914. Provine din- tr-o familie de intelectuali. Tatăl ei, dr. Surendranath Dasgupta este un cunoscut filozof si om de cultură indian (este profesorul lui Mircea E- liade).In anii tinereții urmează Facultatea de filozofie de la Calcutta.Maitreye Devi a ținut numeroase cursuri de filozofie indiană in nume

roase țâri din Europa precum și io Statele Unite.Este o deosebit de înzestrată poetă ale cărei volume sint unanim apreciate.Militantă pe tă- rîm social participă de numeroși ani la marea acțiune națională de alfabetizare; face parte, de asemenea, din conducerea i nor organisme naționale ce-și propun lichidarea inculturii și organizarea procesului de producție pe baze colectiviste.

FRUCTUL PROPRIILOR 
EXPERIENȚE...

Știința agricolă nu este o teorie stearpă, ci este sinteza multor cercetări concrete pe teren sau în laboratoare, făcute de specialiști, și a multor rezultate din practică, obținute de fruntașii din agricultură. Știința e poteca bătătorită de alții înaintea noastră, e busola navigatorului, e farul care luminează în întuneric. Cind călătorul, care străbate pădurea sau munții neumblați, pierde poteca, el este în primejdie să rătăcească multă . vreme. Marinarul fără busolă poate naviga, dar trebuie să se țină mereu lingă țărmuri ; calea lui pînă la țel e mult mai lungă și mai anevoioasă. Purtătorii științei a- gricole în mijlocul țărănimii muncitoare sint, în primul rînd. inginerul agronom și tehnicianul agricol. Ei trebuie să fie motorul mereu în mișcare. fermentul mereu activ in mijlocul muncitorilor de pe ri
goare de toate vîrstele și in special în mijlocul tinerilor. care au mai multă curiozitate și sint mai receptivi la tot ceea ce este nou.Omul care cunoaște solul, planta și animalul, omul care știe să minuiască mașinile și uneltele moderne, care cunoaște construcția motorului, dar care știe în același timp să mînuia- scă eprubeta, microscopul și balanța tehnică este omul nou al agriculturii socialiste.Inginerul agronom și tehnicianul trebuie să depășească însă și mai mult cîmpul de activi

întrebarea aceasta a ziarului de tineret nu ma găsește nepregătită. De sute și sute de ori mi-am pus-o, încă de cind eram o fetiță ce ii priveam pe cei mai mari din jurul meu, vrind să le înțeleg gindurile și faptele, dorind mai cu seamă sa cunosc răspunsuri la marile întrebări ale existenței.Și eu cred că drumul in viață al oricărui om este aidoma unui veșnic urcuș ; in calea ta în- tilnești și pajiștea verde inundată de flori, și ploaia repede, devastatoare, și riul ieșit din făgașul lui datorită oprimării cremenei, și soarele straiucitor dătător și îmbietor la viață.Numai că toate aceste minunății ăie existenței, omul nu le-ar putea admira și nu s-ar putea bucura, de ele dacă ar trăi ca un copil închis intr-o lume de plăsmuire și fantezie și nu s-ar gindi la cei de-o seamă cu el. la familie, la poporul din care provine și față de care are o imensă îndatorire : aceea de a-i vrea binele, nu doar ca o speranță, de a se infrunta cu timpul prin izvorul făcător de minuni ai faptelor.urcușul acesta, plămădit din ani și zile, din trăiri aprige ca și din evenimente omenești la care ești solicitat să participi, cere o anumită doză de înțelepciune umană, fără de cară nu poale li concepută însăși existență societății. In destinul său omul nu este și nu poate fi singur. Trăiește o dată cu lumea sa. față de care este obligat. Și nici un pas nu se poale face de unul singur, fie chiar și pe planul strict al au- todesăvirșirii morale sau al autoperfecționării, deoarece in permanență avem nevoie să ne comparăm cu cei dimprejur, să știm cit de buni sintem, cit de mult inseamnă efortul nostru pentru ei și pentru noi, de unde Începe puterea noastră și de unde apare nevoia de a fi Împreună cu ceilalți.Am să va vorbesc puțin despre viața mea pentru a fi, poate, mai bine înțeleasă de ce gin- de.se așa, eu, o femeie, o scriitoare, un om care se face ecoul universului gindirii și sensibilității asiatice, a multisecularei Indii.La 11 ani m-am trezit scriind poezii despre existență, despre viață și moarte, admiram neantul, frumosul, nemurirea... Atmosfera casei in care am venit pe lume — este vorba de căminul părintesc — îmi’ cultivase și, deopotrivă, îmi stimulase discursul filozofic interior. Tata, dr. Surendranath Dasgupta. nu se ascundea in fața copiilor ori de cite ori aborda un subiect filozofie pe care-1 putea aprofunda in numeroase discuții eu prieteni ori intimi ai familiei.Printre cei mai iluștri oameni și, deopotrivă, printre cei mai modești care imi pășeau pragul casei, in acei ani ai copilăriei mele, se afla inegalabilul Rabindranath Tagorc. Acesta imi acorda, chiar la acea virstă. o importanță plină de gravitate, de pe urma căreia am avut de ciștigat valcfri pentru întreaga mea viață. In ciuda precocității mele -evidente, Tagore nu-mi stimula dorința de meditație filozofică de care erau pline poeziile mele. „De ce tc urci pe culmi pentru care nu ești pregătită ?“, mă intreba adesea. Și continua : „Ce știi tu despre tot ceea ce te înconjoară — despre munca și îndeletnicirile oamenilor, despre familia ta. despre poezie și muzică, despre istoria Indici, despre flori, munți și riuri ?“ îmi spunea aceste vorbe ca un delicat reproș.în acele zile m-a îndemnat să scriu numai despre experiențele personale prin care trec, fapte vii ori Situații pe care le cunoaștem, pe care le-am trăit și le-am aprofundat, în legătură cu care pot emite fie o judecată. fie un sentiment.Cit de nefericită eram atunci... Regretam din âdincul inimii că un om atit de mare — un neegalat filozof, pictor, muzician, poet, pedagog — nu poate admite că cineva își poate depăși condiția biologică — aveam 11 ani, repet, — și să-și poată pune problemele axiale ale existenței. Tagore, căruia ii declarasem aceasta, mi-a explicat cu multă înțelegere : „Toți oamenii au o filozofie a existenței lor. Numai că filozofia insului trebuie să reziste la întilnirea eu existența oamenilor. Una este să permiți gindului nesăbuit sâ-ți alerge prin minte, alta este ca de pe urma unei idei să-ți folosească pasul tău din viață și. deopotrivă, semenii tăi".Din păcate, aceste vorbe ale marelui dispărut. n-am știut să le înțeleg și să le apreciez decit, peste ani. după ce am avut parte de o tinerețe trăită alături de acest mare om care, prin tot ceea ce a făcut, s-a străduit să sporească intre oameni dragostea, adevărul. frumusețea. Și acestea nu ca entități „pure“, în- tr-o lume fantezistă, ci intr-una reală, a oamenilor cu trup, simțire și minte. Nu altul decil Tagore. filozoful, a fost întotdeauna un om de acțiune, al dorinței de împlinire a unei misiuni umanitare, al cărui ax îl văd in subordonarea filozofiei necesităților și preocupărilor sociale : a crea o lume mai bună. întemeiată nu pe stră

de MAITREYE DEVI

EUGEN BARBU

în dialog cu studenții

La invitația Decanatului și Consiliului 
Asociației Studenților Comuniști de la Fa
cultatea de limbă și literatură română — 
Universitatea București, ieri după amiază, 
în amfiteatrul „Al. Odobescu“, Eugen 
Barbu s-a întîlnit cu studenții și cadrele 
didactice ale facultății în cadrul „Coloc
viilor cu scriitorii contemporani reprezen
tativi“.

Răspunzînd întrebărilor în multipla ca
litate de prozator, dramaturg, eseist, me
morialist, gazetar și conducător de publi
cații, Eugen Barbu a susținut un viu și in
teresant dialog pe temele : ziaristică, lite
ratură și istorie, romancieri și povestitori, 
iubirea în literatură etc.

T. STANESCU

REVIRIMENTUL
CONCERTELOR-DEZBATERE

vechi caste, ori noi caste, ci pe principiul egalității între oameni, al muncii, al cîntecului și al plăcerii de a trăi printre oameni.Or, la această ipostază nu se poate ajunge — spune filozoful — decit prin corelarea efortului tuturor celor care cred in oameni. în bucurie, in copii, în viitor. Cugetul omului dornic de filozofie trebuie acordat la acțiune, intr-o perfectă simbioză între datoria oamenilor CĂTRE PATRIA LOR, și a fiecărui ins CĂTRE COLECTIVITATE.Cit de frumos a știut să exprime acest crez. Tagore, in ciclul său de poeme „Gitanjali“ (laureat cu premiul Nobel in 1913 — n.r.) între care cîntecul 35, a cărui aripă de poezie și luciditate poate fi numai el, singur, răspunsul la ancheta de față :
„Acolo, unde cugetul nu xe-nspăimîntă, 
și unde fruntea se înaltă In tărie;
Acolo, unde liber ești de a cunoaște;
Acolo, unde lumea n-a fost parcelată 
între înguștii pereți domestici,
Acolo, unde cuvintele au izvorît 
din adîncimea adevărului adevărat;
Acolo, unde truda fără oboseală 
întinde brațe spre desăvîrșire,
Acolo, unde limpedele rîu al rațiunii 
nu-și pierde firul prin deșertul singuratic 
al obiceiurilor moarte.
Acolo, unde spiritul călăuzit de tine 
se-avîntă-n largul mereu lărgindu-se 
prin fapte și gîndire —
In acest rai ăl Libertății, Tată, 
fă-mi patria să se trezească “(în românește de George Dan).Mai spuneam înainte : „...și a fiecărui ins către colectivitate“. Prefer să-l citez din nou pe marele meu învățător :«Nu, nu, prieteni, ziceți voi: „Dezastru" I 
Nu, nu. nicicind n-ajung eu un sihastru!... 
Nu, nu, prietenii mei, niciodată, 
nu-mi voi lăsa iubirea, casa toată, 
să mă insihăstrez intr-o pădure — 
dacă vioiul rîs n-o să susure...
Nu, iui. prieteni dragi, sub nici un astru, 
nu, nu nicicind n-ajung eu un sihastru !»La 16 ani am publicat o carte de poeme intitulată „Udita“ — in traducere curentă „Cea care s-a înălțat“. Prefața aparține lui Tagore. Este prima mea carte de poeme, o viziune a- dolescentină asupra vieții' mele de pînă atunci, a incertitudinilor și ambițiilor, a căutării unui drum și al speranței că l-am găsit : a trăi o viată de muncă, împreună cu toți ai mei. a lupta pentru obținerea independenței țării asuprite atunci. în cele două pagini ale prefeței Tagore era îneîntat, nu atit de frumusețea versurilor ori a observațiilor mele poetice, cit de gradul de aprofundare a propriilor mele experiențe și trăiri : „Filozofia ei — Maitreye Devi — n.r. — este un fruct al experiențelor sale, de aici speranța că a pășit pe un drum mănos“.,. scria.Așa se explică de ce Lui i-am dedicat 5 lucrări : o carte de amintiri, două studii estetice, o culegere de ginduri despre arta indiană și un volum de poeme filozofice.Vă spuneam că filozofia mea 11 înțelege pe fiecare om ca pe un implicat pe drumul mare al colectivității, fără de care n-ar putea exista. Și acțiunea mea ține seama de acest dat. de acest crez. Și eu sint o picătură din oceanul uman. De aceea înțeleg să-mi dedic gindurile și eforturile — cu calm, cu modestie, cu căldură față de semeni, cu răspundere pentru actele mele — unei idei : a comuniunii oamenilor în efortul constructiv. Se cunoaște că India este o țară cu numeroase grupuri etnice, lingvistice și religioase. Deseori se aprind conflicte tocmai pe această bază. Conlucrez împreună cu doamna Indira Gandhi, atit cit mă ajută puterile, spre a ne uni poporul către' țelul de egalitate și umanitate pe care-1 dorim cu toții. De mai bine de un deceniu editez o revistă social-li- terară în scopul integrării naționale, avind un titlu care vorbește prin sine : „Noul născut“. Revista explică rostul muncii de asemenea, necesitatea colectivitățiilor umane animate de un țel pentru a putea realiza ceva. Țara mea trebuie eliberată de prejudecăți seculare, dar nu trebuie să cadă victimă altor prejudecăți, moderne. care ne sosesc cu precădere din vest. Noi trebuie să ne formăm prin propria experiență dobindită pe drumul nostru. Acesta este telul pe care-1 avem de cucerit.Sint convinsă că in această privință România ne este o frumoasă pildă.

Pline de vitalitate sint forțele cu care retișim cileodată să regenerăm activitățile muzicale. Am participat .zilele trecute, la un reviriment in domeniul con- certelor-dezbatere, am participat la cea mai interesantă manifestare din întregul serial al acestor concerte-colocVii menite să stringa legăturile dintre creatori, interpreti și public.O riguroasă organizare, curajul de a muta seria manifestărilor dintr-un studio experimental in marea sală de concerte a Radioteleviziunii, participarea unor forțe interpretative de înalt profesionalism. (Orchestra simfonică a Radioteleviziunii și a dirijorului Iosif Conta), concursul dat acestei manifestări de personalități de frunte ale unor teritorii artistice din afara cimpului muzical. (poetul A- drian Păunescu și pictorul Sabin Bălașa). arta cu care a condus dialogul cu publicul prezentatorul concertului (dirijorul Iosif Conta) și poate în primul rînd faptul că ni s-au oferit drept bază de discuție. 4 lucrări din cele mai interesante programate în ultimii ani. in acest cadru, (Concertul pentru 18 instrumente’ de coarde de Nicolae Be- loiu. piesa „Apogeum“ de Iancu Dumitrescu. lucrarea „Transla- țiunii II“ de Tiberiu Olah și ..Laude 11“ de Aurel Stroe) — iată factorii care au asigurat, cred, succesul deosebit al acestui concert — la care au participat un număr record de iubitori de artă ce au supus unfi dezbateri de profunzime probleme de interes ale creației muzicale românești contemporane.Desigur. pot fi discutabile multe detalii ale celor patru piese integrate în agenda ultimului concert-dezbatere. Nici după părerea mea — discursul muzical „semnat" de Nicolae Beloiu nu a ciștigat în strălucire renunțind la instrumentele grave fără de care, cred, că o formație de instrumente de coarde nu poate susține o
MATEI CARAGIALE 

PE MICUL ECRAN
„Biblioteca pentru toii", 

emisiunea literară a televiziu
nii, ne-a oferit recent o primă 
încercare de restituție cine
matografică a somptuoasei or
chestralii stilistice din proza 
lui Matei Caragiale, filmul „Sub pecetea tainei“.

Sub acest titlu tinerii regi
zori Stere Guleași Andrei Că
tălin Băleanu, care semnează 
și scenariul, au găsit o „cheie" 
mai puțin boemă, dar mai a- 
păsat estetă pentru ceea ce 
s-ar numi, cu un termen îm
prumutat din Ion Barba, 
„desfăcutul suflet" al perso
najelor maleiene. Voita de- 
dramatizare a. filmului, dat 
fiind și expresa lui prezentate 
intr-o emisiune literară T.V. 
ai cărei spectatori sint în ace

tate ca propagandiști ai științei agricole. Trebuie să organizeze loturi demonstrative, în care să se aplice metodele verificate de sporire a producției și care să fie in mijlocul țărănimii un exemplu viu și convingător. Dar mai ales, inginerul și tehnicianul sint datori să aplice corect și diferențiat recomandările științei. în sectorul de producție unde au răspunderea directă, pentru că altfel toate îndemnurile date prin sfaturi, convorbiri, lecții sau con

1944-ferințe rămîn literă moartă față de realitatea care ar contrazice aceste îndemnuri.Inginerul agronom și tehnicianul să nu arunce peste bord experiența și înțelepciunea țărănească. Să plece urechea și să-i asculte cu băgare de seamă pe țărani și in special pe fruntașii recoltelor mari. Țăranii au o experiență milenară și unii din ei au adesea o intuiție extraordinară a ceea ce este real și folositor.Munca inginerilor și tehnicienilor din diferite sectoare ale agriculturii s-a dovedit rodnică, dar se pune întrebarea : Se pot oare mulțumi aceștia cu 

partitură de asemenea dimensiuni. discutabile sint desigur momentele de improvizație colectivă, de aleatorism fără nici un fel de parametri propuși de Aurel Stroe în lucrarea sa, (mai ales in condițiile în care compozitorul ne-a vorbit despre... calculatorul cu care a încercat să-și construiască lucrarea).Dar dincolo de aceste detalii, cele patru opusuri mi se par lucrări interesante, definitorii în primul rind pentru evoluția și căutările acestor patru compozitori.S-a vorbit adeseori prea mult, in ciclul celor 11 concerte-dez- batere care au avut loc pină în prezent, despre diversitatea sti-
cronica 

inuzicalâ
listică a șantierului componistic românesc, despre locul acestor piese în contextul general al muzicii naționale, scuzind de altfel de multe ori, în numele acestei diversități, deficiențe artistice hotărîtoare, oferind de multe ori. unor asemenea lucrări locuri nedetronabile intr-o viitoare istorie a valorilor creației componistice românești.Mai mult decit alte manifestări, ultimul concert-dezbatere m-a convins, așa cum spuneam de altfel, și în cadrul discuțiilor, că pentru a împiedica tendințele de ierarhizare a valorilor (încercări ce vin de cele mai multe ori în conflict cu selecțiile operate de istorie) ; după o astfel de audiție nu ne putem propune să răspundem decit la o singură întrebare : „Ce reprezintă aceste lucrări în raport cu cele anterioare ale compozitorilor interpreti ?“.în Concertul lui Nicolae Beloiu regăsim măiestria polifonică. aș spune, voluptatea alchimiei polifonice din toate lu-

lași timp și avizați lectori, re
prezintă o incursiune cinema
tografică temerară în ecrani
zarea unui text dificil.

Nu firul narativ l-au urmă
rit cineaștii, durata relativ 
scurtă a proiecției i-ar fi o- 
bligat dealtfel la o concizie 
aproape imposibilă, ci doar 
găsirea unor expresii filmice 
pentru strania profunzime 
imagistică a textului. Ecourile 
din „Remember", din „Craii 
de curtea veche" și din „Sub 
pecetea tainei" care dă și ti
tlu! filmului sînt însumate li
nei „împănoșate" discursivi
tăți. un fel de retorică cine
matografică ambițioasă nu 
lipsită de preocuparea insis
tentă pentru dramaturgia ca
drului în care obsesia plastică 

succesele obținute ? Se pot ei mulțumi cu ceea ce știu și pot ei azi ? Dacă s-ac mulțumi cu aceasta, experiența și învățătura lor s-ar pietrifica și ar deveni cu încetul sterilă.Pianiștii și muzicienii In general nu se mulțumesc cu bucățile deja știute, chiar cind au obținut mari succese cu ele : ei lucrează în fiecare zi multe ore. descifrează noi partituri ; altfel, talentul pălește ca o plantă fără lumină. Inginerul agronom, care a acumulat multe cunoștințe în

I 9 1974facultate, și care lucrează pe teren, încrezător în pregătirea lui, trebuie să facă ce face pianistul, să descifreze noi partituri în fiecare zi, adică să se țină mereu la curent cu ceea ce este nou în specialitatea sa ; altfel pregătirea sa ruginește ca fierul de plug care nu ară.E adevărat că inginerul agronom, tehnicianul și muncitorul agricol trăiesc în contact permanent cu pămîntul, cu planta, cu mașina, cu animalul și însuși acest contact este un izvor nesecat de experiență și de învățăminte pe care ei trebuie să le valorifice pentru ei și pentru alții. Dar ei trebuie să ia cu

crările sale anterioare, iar în „ApOgeum“-ul lui Iancu Dumitrescu. adinca sa nevoie de culoare opulentă întilnită și în paginile Cvartetului ascultat cu prilejul unui alt concert-dezbatere. tendința sudării momentelor de efect.în Translațiflnile lui Tiberiu Olah. regăsim desigur interiorizarea simfoniei, farmecul cu care compozitorul a știut să iradieze (in toate piesele ciclului dedicat lui Constantin Brâncuși) fasciculele sonore, virtuozitate cu care aliază poezia, visul și starea vulcanică.în sfirșit. in piesa Laude II, Aurel Stroe continuă, se pare, drumurile spre austerizare ale discursului muzical, drumuri inaugurate încă in piesa „Arcade“ regăsim din vechile sale lucrări, fantezia construcțiilor, forța cu care știe să contamineze întreaga orchestră din jocul percuției.Ultimul concert-dezbatere a însemnat un remarcabil pas înainte pe linia organizării u- nor manifestări care-și propun să faciliteze un dialog al artelor, să contribuie la o strînsă legătură dintre muzicieni, scriitori, plasticieni, arhitecți.Adrian Păunescu a citit, spre bucuria sutelor de muzicieni și iubitori de artă prezenți la această dezbatere muzicală, cî- teva din noile sale versuri, iar pictorul Sabin Bălașa. a propus spre vizionare unul din filmele sale. La alte concerte-dezbatere au participat poetul Ion Alexandru. pictorii Constantin Pi- liuță, Octav Grigorescu.Aceste prestigioase prezențe extra muzicale la o manifestare dedicată artei sunetelor ne-au amintit vremurile in care E- nescu îl vizita pe LuchiaH. în care Castaldi se confesa lui Ste- riade, în care George Călinescu se entuziasma de arta Iui George Georgescu. iar Geo Bogza scria cea mai vibrantă cronică despre Triplul concert al lui Paul Constantinescu.
IOSIF SAVA

determină climatul emoțional 
al filmului.

Riscul existent, ca debutul 
cinematografic al celor doi 
regizori Stere Gulea și Andiei 
Cătălin Băleanu (debut în 
film artistic pentru că nume
le lor a mai apărut alături de 
cel al altor colegi pe generi
cul documentarului de lung 
metraj „Apa ca un bivol ne
gru"), să fie apreciat în subsi
diarul unei emisiuni de televi
ziune trebuie de la început 
îndepărtat. „SUB PECETEA TAINEI“ este un film care 
atestă o pronunțată sensibili
tate cinematografică în con
textul profesionalismului ge
nerației de regizori din care 
ei fac parte.

TUDOR STANESCU 

noștință și de experiența altora, concentrată in cărți și reviste, căci numai din compararea și confruntarea experienței multor oameni de știință și multor fruntași din producție își pot lărgi orizontul, pot aplica metodele cele mai valabile și obține rezultatele cele mai bune.Cartea. revista, cursurile de perfecționare sint necesare deci nu numai țăranilor, care încep de la noțiunile elementare, ci sint necesare deopotrivă și cadrelor de ingineri și tehnicieni din agricultură, care se consideră că au o pregătire încheiată. De aceea, chiar cel mai învățat inginer agronom, cel mai învățat profesor sau om de știință trebuie să-și reînnoiască mereu cunoștințele. Tn epoca noastră socialistă, progresul este așa de uimitor și așa de rapid, în domeniul științei agricole, ca în toate celelalte domenii, încit cel ce nu se ține la curent riscă să fie depășit și rămas în urmă. Dar ținîndu-se mereu la curent pionierii științei agricole nu trebuie „să țină lumina sub obroc“. Să se ferească de egoismul de a păstra numai pentru ei ceea ce știu : să răspîndească cu generozitate știința în mijlocul muncitorilor și țăranilor, pentru că știința este un bun al tuturor.(Articol apărut în „Scinteia tineretului“ la 11 noiembrie 1959).
UNIVERSITARE• Asociația studenților comuniști de la Facultatea de limba și literatura română în colaborare cu biroul organizației de partid și comitetul sindical din Universitatea București organizează un concurs cu tema : „Ilustrînd poeți-români“. Lucrările vor fi depuse pînă la data de 13 martie a.c. însoțite de un motto. Același motto va fi scris pe un plic care va conține numele autorului și facultatea unde este student. Lucrările premiate vor fi reținute pentru decorarea Clubului „Litere“ al facultății.• în holul bibliotecii Facultății de matematică și al Facultății de filosofie de la »Universitatea București sint deschise permanent microexpoziții de cărți. Aici, studenții pot vedea cele mai recente apariții ale cărților de specialitate care au intrat în posesia biblotecilor respective. Inițiativa ar putea fi ..reeditată“, credem, și Ia alte facultăți. (GRIGORE IONAS)
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CONSILIUL CUffURIIȘI EDUCAȚIEI .SOCIALISTE 
cenlrolo corS-oltódpenlnjexpoziiii

SALONUL 

NAȚIONAL 
AL CĂRȚIIIeri, în foaierul mare al Teatrului Național, in prezența tovarășului Dumitru Popescu, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a fost deschis cel de al 4-lea Salon național al cărții. La vernisaj au luat cuvîntul prof. dr. Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, scriitorul academician Zaharia Stancu. președintele Uniunii Scriitorilor, prof. dr. docent Mihnea Gheor- ghiu, președintele Academiei de Științe Sociale și Politice, inginer Octavian Groza, ministru secretar de stat, prim-vicepre- ședinte ai Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, re- levînd importanța acestui act cultural în cadrul manifestărilor dedicate celei de a 30-a aniversări a eliberării patriei. Cel de al 4-lea Salon național al cărții ilustrează anul cu cea mai mare producție editorială. Sint expuse peste 2 500 de volume din cele 4 135 titluri apărute în 1973 in peste 70 milioane exemplare, la cele 25 de edituri în limba română și a naționalităților conlocuitoare. La loc de cinste, cum era firesc, sint prezentate lucrările fundamentale social-politi- ce. între care operele secretarului general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu — adevărate pagini de îndreptar în munca celor care construiesc societatea socialistă multilateral dezvoltată. De asemenea, își găsesc locul cuvenit lucrări reprezentative din domeniul literaturii științifice și tehnice, de informare și cu caracter enciclopedic, beletristice. de istorie, teorie și critică literară, de estetică, de artă pentru copii, lucrări valoroase ale moștenirii noastre literare (reeditate), traduceri din literatura universală etc.. purtătoare ale mesajului umanist de pace și progres.Pe parcursul celor 10 zile, a- fectate vizitării Salonului (zilnic intre orele 11—18.30 și 13—18 — duminica) sint organizate recitaluri de poezie românească, pagini de antologie. întîlniri cu autorii, prezentări de lucrări și colecții, standuri cu vînzare etc. închiderea Salonului (20 martie, orele 13) va fi marcată de festivitatea decernării diDlomelor Concursului ..Arta cărții în R.S.R.“ 1973 — și a premiului pentru lucrarea distinsă cu „Premiul publicului“.Un omagiu pe care scriitorii, editorii, tipografii, organizatorii (un cuvînt aparte pentru tină- rul grafician al Salonului. Victor Feodorov) și publicul cititor il închină luminii cărților noastre.

V. R.
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TELEGRAMETovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania a trimis președintelui Republicii Venezuela, CARLOS ANDRES PEREZ, următoarea telegramă :Preluarea înaltei funcții de președinte al Republicii Venezuela îmi oferă deosebit de plăcuta posibilitate de a transmite Excelenței Voastre și guvernului venezuelean. în numele Consiliului de Stat și al guvernului român, precum și al meu personal, sincere felicitări ți cele mai bune urări de succes in îndeplinirea nobilei misiuni încredințate de poporul venezuelean.îmi amintesc cu multă plăcere de cordialele convorbiri purtate cu Excelenta Voastră, cu prilejul vizitei in frumoasa dumneavoastră țară și sînt convins că acest dialog va continua contribuind la dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor de prietenie și cooperare dintre țările și popoarele noastre, in interesul reciproc al întăririi păcii și securității în lume.Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România a trimis președintelui Consiliului Revoluției, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Algeriene Democratice și Populare, HOUARI BOUME- DIENE, următoarea telegramă :Am luat cunoștință cu adincă tristețe de tragicul accident de avion căruia i-au căzut victime personalități algeriene importante.în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului român și al meu personal, adresez Consiliului Revoluției Republicii Algeriene Democratice și Populare, guvernului algerian și dumneavoastră personal sentimentele noastre de profundă compasiune, iar familiilor îndoliate sincere condoleanțe.Tovarășul TON GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România a trimis primului ministru al statului Mauritius, SEEWOOSAGUR RAMGOO- LAM următoarea telegramă :Cu prilejul celei de-a Vl-a aniversări a proclamării independenței statului Mauritius, îmi este deosebit de plăcut ca, în numele guvernului și al poporului român, precum și al meu personal. să vă transmit. Excelență, sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului din Mauritius urările noastre de prosperitate și progres.

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE
1 CONSILIULUIPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, a primit luni după- amiază in vizită protocolară de prezentare pe Wladyslaw Woj-

Luni, după-amiază, s-a semnat la București Protocolul sanitar-veterinar intre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Federative a Braziliei, privind condițiile de import de animale vii și produse de origine animală intre cele două țări.. Protocolul a fost semnat din partea română de Angelo Micu- loscu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, iar din partea braziliană de Federico Carlos Carnauba. ministrul Braziliei la București.
ADUNAREA GENERALA 

A ACADEMIEI
DE ȘTIINȚE AGRICOLE 

Șl SILVICELuni a avut loc in .Capitală adunarea generală a Academiei de științe agricole și silvice, in cadrul căreia au fost analizate rezultatele activității de cercetare desfășurate anul trecut și a fost adoptat planul de cercetare științifică și de muncă al academiei pe acest an.Au participat Angelo Micules- cu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, cercetători, cadre didactice și specialiști din unitățile agricole de producție.Raportul general, prezentat de prof. Nicolae Giosan, președintele academiei, ca și dezbaterile au scos în evidență realizările în cercetarea științifică și în producția stațiunilor experimentale, sarcinile deosebite ce revin in lumina indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Conferință pe țară a cadrelor de conducere din agricultură, științei în vederea re- •nlvarii problemelor majore ale JW'icuIturii pentru continua ei dezvoltare și modernizare.Adunarea generală este urmată de o sesiune de referate și comunicări științifice cu privire

DE MINIȘTRItasik, ambasadorul Republicii Populare Polone la București.La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, tovărășească, a participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.
la unele rezultate cu aplicabilitate in procesul de producție încă din acest an în agricultură și silvicultură.Cu acest prilej a fost adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă.

Zona depresionară existentă in sudul Mării Egee se va deplasa spre bazinul Mării Negre, menținind sub influența sa partea de sud a teritoriului țării noastre. Astfel, cerul va fi mai mult no- -ros șt se vor semnala precipitații slabe, locale, mai ales sub formă de ninsoare. In celelalte regiuni cerul va fi schimbător, iar precipitațiile izolate. Vintul va sufla moderat. prezentind intensificări in sudul țării. Minimele vor fi cuprinse între —8 și +2 grade, iar maximele intre zero și +• 5 grade în sudiil și estul țării și între —4 și + 10 grade în celelalte regiuni.în București vremea se menține închisă și rece, favorabilă precipitațiilor slabe (ninsoare), temperaturile minime oscilind intre —3 și —1 grade, iar maximele între zero și 2 grade.
A apărut revista

MUNCA DE PARTID 

nr- 5 martie 1974

R 0MÂ NIA-PENTRU A PATRA OARĂ 

CAMPIOANĂ MONDIALĂ LA HANDBAL

0 victorie a talentului, a pregătirii temeinice, 
a dăruirii pentru prestigiul culorilor patriei

Sintem, așadar, din nou. campioni mondiali la handbal! Emoțiile continuă, ecourile marelui succes obținut de sportivii noștri capătă amploare. Cel mai puternic sentiment care ne încearcă este acela că tricolorii și-au apărat șansele in mod exemplar într-o confruntare de elită, au luptat pentru culorile sportive ale țării cu demnitate și cu un înalt devotament patriotic.Prin victoria obținută în marea finală de la Berlin am intrat in posesia titlului suprem pentru a patra oară, performanță unică în istoria handbalului și atît de singulară în alte sporturi. Asemenea performanțe n-au mai obtinut decît Brazilia, in fotbal, U.R.S.S. și Canada la hochei... Și. să nu uităm victoria a fost, dobîndită în condițiile în care ..marile puteri“ in handbal s-au înmulțit, concurența devenind mult mai mare și mult mai aspră. Acest nou succes internațional, de mare prestigiu, reprezintă o confirmare ■ incontestabilă a școlii românești de handbal, existența unei puternice baze de masă a acestui sport, izvor nesecat de talente autentice, precum și a calităților fizice și morale cu care sint dotați, în general, tinerii noștri. Comportarea de-a dreptul remarcabilă. mai ales în ultima confruntare, cea cu puternica formație a R. D. Germa- ne, cind măiestria handbaliștilor romani s-a evidențiat și s-a impus de o manieră impresionanta, sintetizează cum nu se poate mai convingător nivelul înalt atins de handbalul nostru. De fapt, iri întreaga evoluție a echipei noastre, în întilnirile cu celelalte formații, dintre care u- nele extrem de puternice cum sini cele ale Cehoslovaciei. Poloniei, Danemarcei. Suediei, a relevat admirabile calități tehni- co-tactice și moral-volitive, cu care băieții noștri s-au impus, de la meci la meci mai categoric. forța și forma lor sportivă înregistrind o curbă ascendentă, ce a culminat în partida decisivă. Fără discuție acesta e rezultatul pregătirilor la cel mai înalt nivel de responsabilitate. Este rezultatul faptului că handbaliș- tii tricolori au muncit enorm, respectând o disciplină de fier, autoimpusă. ducînd o viață sportivă exemplară, conștienți că marea performanță nu poate fi dobîndită decit astfel. Este, în același timp, meritul antrenorilor emeriți Nicolae Nedef și Oprea Vlase, tehnicieni de elită ai handbalului nostru, care au știut să aducă echipa la acest stadiu superior de pregătire fizică și tehnică, să o conducă, apoi. în funcție de fiecare meci, tactic și strategic, cu competență și știință pedagogică.Dacă rememorăm filmul finalei, caracterizată printr-un rar dramatism și un neîntrerupt suș- pense, acea luptă bărbătească de ale cărei imagini ne detașăm acum, atît de anevoie, vom vedea că, cu deosebire, în acest, meci de tradițională rivalitate și cu o miză capitală, echipa noastră a dat întreaga măsură a forței, talentului, calităților și capacităților sale. în acest meci jucătorii noștri au practicat un handbal modern, dinamic, combativ, eficace. Aici s-a văzut 0- mogenitatea echipei și coeziunea sufletească a jucătorilor. Aici s-a evidențiat marele lor potențial fizic, rod al bunei pregătiri. care le-a asigurat acel suflu puternic, resurse de energie inepuizabile. în acest meci jucătorii noștri au arătat ceea ce trebuie să arate totdeauna o echipă care reprezintă culorile țării : unitate morală și voință de neclintit ; să ne amintim cum se încurajau reciproc, cu cită 

tenacitate au trecut momentele mai dificile ale meciului. Tăria lor morală s-a vădit, apoi, atunci cind, timp de 16 minute au jucat in inferioritate numerică împotriva unui adversar puternic, care nu ajunsese intîmplător in finală, pregătit și hotărit să facă totul pentru victorie și care, în plus, evolua pe teren propriu, in fața a 5 500 de suporteri ce-1 încuraja frenetic. Cu ce exemplară ambiție au intrat pe teren în repriza secundă să refacă handicapul de un gol și să preia conducerea. Râ- mine, cred, o pagină unică in biografia echipei acea cursă irezistibilă cind băieții noștri au marcat 5 goluri la rind fără să primească măcar unul I Aceasta ne face să mai consemnăm o altă calitate exprimată în finală: pregătirea foarte bună a tuturor componenților Echipei de la portarul Penu — care s-a întrecut pe sine, fiind eroul acestui meci memorabil, apărind și ceea ce părea imposibil, pină la extrema stingă, Cosma, tînărul și proaspătul campion mondial care a marcat acel gol decisiv din finalul partidei. Aceasta a făcut posibil ca echipa noastră să se comporte excelent în apărare ca și în atac. Apărarea a fost un zid de nepătruns care a destrămat cu regularitate orice atac. încă din faza incipientă și cu un sistem ofensiv, abil și decis, în care fantezia lui Gațu s-a completat admirabil cu forța de șut a lui Birtalan — golgeterul virtuos al C. M. Lupta tricolorilor a fost dirză, sportivă, e- xemplară.Dimensiunile și semnificațiile succesului cresc insă cu atit mai mult cu cit la aceasta, a 8-a e- diție a C.M., ne-am prezentat cu o echipă radical întinerită. Acest fapt vorbește de la sine despre continuitatea școlii românești de handbal, despre permanența valorii ei. Peste ani și ani. schimbind 1 trei generații, hand- baliștii tricolori au rămas in vîrful ierarhiei mondiale. O realitate ce ilustrează eu elocvență că federația de specialitate, tehnicienii handbalului nostru au lucrat pentru prezent, privind mereu în viitor. Felicitări din inimă, băieți, pentru magnifica voastră ispravă care va rămine înscrisă, ca și laurii pe care i-ați cucerit, cu litere de aur in istoria sportului național.
VASILE CABULEA

FLORI PENTRU MINUNĂȚII BĂIEȚIAeronava a mai făcut, docilă, o voltă largă pe platoul de beton al aerogării. Se mai auzea doar țiuitul acela înciudat al motoarelor cu reacție, abia „tăiate“. Ușa curbată care a culisat înlături lăsa liber drumul spre scară, spre pămintul țării... Ce sentiment minunat trebuie că iți dă întoarcerea acasă, acoperit de glorie ! Șirul indian al co- borîrii a început cu Penu și Gațu care purtau trofeul prețios ce magnetiza privirile : o statuetă in bronz, un handbalist torsionat in aruncarea cu evitare....Birtalan și Guneș, coloșii, s-au strecurat și ei afară prin mica portiță. Nici Kicsid nu-i
ECOURI DUPĂ

MAREA FINALĂSub titlul „România — aur, R. D. Germană — argint“, ziarul „Neues Deutschland“ din Berlin publică un amplu articol în care se subliniază performanța echipei României, de patru ori campioană mondială. Sint remarcate, de asemenea, calitățile principale ale formației române : o concepție tactică modernă. bine aplicată, calmul de care au dat dovadă jucătorii în momentele importante ale finalei, o apărare foarte bună.La rîndul său. ziarul „Berliner Zeitung“ subliniază meritele e- chipei române într-un amplu articol însoțit de mai multe fotografii, printre care și aceea a fazei în care Penu apără unul din șuturile lui Lakenmacher.„Selecționata României — scrie corespondentul agenției Reuter. Derrek Parr, — a învins cu 14—12, după un meci de mare tensiune. echipa R. D. Germane. Românii și-au apărat cu multă bravură titlul, ciștigînd pentru a patra oară în decurs de 13 ani locul întîi la cea mai importantă competiție a handbalului. Toți jucătorii români s-au comportat foarte bine, iar Ștefan Birtalan a fost golgeterul campionatului. Portarul Cornel Penu a apărat extraordinar, fiind, de asemenea, unul dintre cei mai buni jucători ai echipei sale“. 

mai mic. Acela-i Voina, Stokl, Tudosie, Licu, Dan Marin... Și oamenii cei mulți, cei care așteptau, au făcut curind imposibile alte identificări de moment.Gațu a dat statueta de bronz cea grea și greu ciștigată, cuiva, necunoscut, care a întins două miini să-1 ajute. Omul a cuprins în brațe minunata povară de 25 de kilograme așa cum, probabil, iși prinde și copilul. Iar Gațu s-a strecurat în îmbrățișarea largă a lui Gruia — vi-1 amintiți pe Gruia ? — și-au plins cu lacrimi de bărbați și nu și-au mai dat drumul... Omul cu statueta a obosit curind. și-1 cred. Vroia și el să vadă, să se miște

Trimisul ziarului vest-german „Stuttgarter Zeitung“ iși intitulează cronica „Echipa României continuă Să fie cea mai valoroasă reprezentativă de handbal din lume". în respectivul articol sint evidențiați pentru jocul lor bun Penu, Gațu și Birtalan.După meciul final, antrenorul echipei R. D. Germane, Heinz Seiler, a declarat corespondentului agenției A.D.N. : „Românii au o echipă puternică și experimentată care știe să fructifice orice slăbiciune a adversarului. Despre echipa noastră aș putea să spun că a jucat bine și chiar s-a depășit în cadrul acestui campionat. în finală, din cauza emoției, n-a putut atinge însă nivelul arătat in partidele anterioare“.Antrenorul echipei . U.R.S.S.. Anatoli Evtușenko, a declarat corespondentului A.D.N. : „A ciștigat echipa mai bună. Românii au practicat un joc bine coordonat. în timp ce formația țării gazdă a comis greșeli“.Iosip Milkovici, antrenorul reprezentativei Iugoslaviei, a spus : „Finala a demonstrat cit de puternică este echipa României. în schimb m-a decepționat echipa R. D. Germane, care putea să folosească mai bine minutele de penalizare ale românilor“. 

printre campionii lumii, să se bucure. A pus-o cu grijă jos și atunci. Goran, Popescu, Marines- cu, alți trei epoi ai campionatului mondial trecut, s-au aplecat să-i citească inscripția de pe soclu : ..Weltmeisterschaft im. Hallenhandball der Manner“. Nu-i greu de înțeles pe românește.— Cum a fost, Penu ?— O luptă grea și minunată, o izbîndă deplină a intregii echipe. o izbîndă a voastră, a celor de acasă...— Rideal prinzind mingi uluitoare. Te-am văzut.— Rîdeam, pe dinafară... Sau poate vi s-a părut numai ? !Birtalan este golgeterul mondialelor acestora. Gruia a fost și el, acum patru ani, la Paris. Cum să uităm ? >— Cum ai . trăit finala asta. Gruia, finala asta fără, tine? îmi pare rău de întrebare...— Sufletul meu a rămas în această mare echipă a României in care am crescut și eu. Pling ? Nu știu să plîng decit de bucurie...I-a trebuit destul de mult timp buchetului de băieți florilor și statuetei să ajungă in holul cel mare de la aeroportul Gtopeni. Blitzurile, reporterii radio, operatorii, cronicarii de sport își reclamau și ei „drepturile“ : „Slați mai strîns băieți, la poza de grup !“, „Licu, scoate pălăria ..Stați să vină și Penu ! Unde-i Penu ? Pe- nuu !...“.Penu era intr-un colț, acaparat de un om cu microfonul. N-am prins decît fragmentul final al declarației sale :— Victoria o dedicăm, cu toții, celei dc a XXX-a aniversări a Eliberării patriei și Congresului al XI-lea al Partidului.Un sfert de oră mai tîrziu, lotul celor 16 jucători se afla în fața unui nou și dificil examen. Se prezenta în fața unei aglomerări de citeva mii. de iubitori ai handbalului, ai marilor victorii sportive, veniți să-i in- limpine, să-i aclame. Pe o pancartă enormă erau înșiruite etapele de glorie. Dortmund ’61 — Praga ’64 — Paris ’70 — Berlin ’74. Patru ediții din opt, spu- neți-mi, este lucru puțin ?
VIOREL RABAFoto : GH. CU CU

Ștefan Birtalan, golgeterul 
C.M. (43 de goluri): ..Prin
cipalul nostru atu în finală 
a fost încrederea nestrămuta
tă în victorie. Nici unul din
tre coechipieri, dar absolut 
nici unul, înainte de meci nu 
concepea că- rom putea pă
răsi terenul învinși".Comei Penu, portarul na
ționalei : „Ca unul care fac 
legătura cu generația prece
dentă de handbaliști, m-am 
străduit să transmit mai tine
rilor mei coechipieri, cit mai 
mult din spiritul de luptă și 
puterea 1 de dăruire a celeilal
te pleiade de campioni ai 
lumii".
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ÎNTREPRINDEREA 
FRIGOTEHNICA

București, str. Ion Maiorescu nr. 43, 
sectorul 3, 

telefon 35.00.90, 
angajează in condițiile legii nr. 12/1971

Muncitori necalificati in virstă de 16-18 oni sau 21-24 ani, 
absolvenți ai școlii generale de 8 (7) ani sau 10 clase, care 
vor lucra la activitatea de montaj pentru a fi calificați în 
meseria de sudori-instalatori frigoristi și pentru secția In
dustrială care vor fi calificați pentru meseria de tîmplari 
manuali și mecanici.

Se primesc candidați din toate județele țării. Întreprin
derea. plătește indemnizație pentru mată fi cazare in conformi
tate cu HCM. 2105/1969.
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Sint necesare următoarele acte :
certificat de naștere + 2 copii nelegalizate ; 
certificat de studii + 2 copii nelegalizate ; 
adeverință C.A.P, 
fișa medicală

De asemenea mai angajează :
Inginer pentru funcția de șef de secție in
dustrială ;
Șef de birou producție industrială cu studii 
economice superioare sau medii ;
Tinichigiu 3-5 categ.

Condițiile conf. cu legea 12'1971.
Orice alte informații se primesc zilnic la sediul întreprinderii, 

între orele 7 si 15.
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producție a studiourilor sovietice

Regia: A. HAMRAEV

Cu : SIUIMENKUL CIOKMOROV, DILOROM KAMBA- 
ROVA, HAMZA UMAROV

ROMÂNIA FILM—PREZINTĂ

VITEJI COLINDA

producție DEFA
- după o povestire a fraților Grimm - 

Regia: Rainer Simon

Cu : JIRI MENZEL, GUNTER SCHUBERT, FRIEDO SOLTER

ÎN ATENȚIA DEȚINĂTORILOR
DE AUTOVEHICULE

(persoane fizice și juridice)

Administrația Asigurărilor de Stat — ADAS — 
reamintește tuturor deținătorilor de autovehi

cule că :

SÎMBĂTĂ 30 MARTIE
este ultimul termen de plată a primelor la 

asigurarea prin efectul legii de răspundere ci

vilă auto pe anul în curs. După această dată, 
se plătesc majorări de întîrziere. Nu amînați 

insă plata pină în ultima zi !

Indiferent de tipul autovehiculului - cu ex

cepția motociclurilor - se plătește o primă a- 
nuală de asigurare de 175 lei de către orga
nizațiile socialiste și de 350 lei de către cetă

țeni și alte categorii de asigurați, iar pentru 
motocicluri - 40 lei, respectiv 80 lei.



Conferința pentru
securitate și cooperare

în Europa
România se pronunță pentru intensificarea e- 

forturilor în scopul stimulării cooperării europe
ne în domeniul culturii și educației.în cadrul lucrărilor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, de la Geneva, paralel cu progresele realizate în definirea elementelor care să fie cuprinse în documentele finale privind securitatea și schimburile economice, se înregistrează și o intensificare a eforturilor îndreptate spre stabilirea căilor și mijloacelor de extindere a cooperării în dome-

menite cooperă- domenii,printre acorduri
MICHEL JOBERT 

DESPRE RELAȚIILE 
FRANCO-ITALIENEIntr-un interviu acordat ziarului napolitan „II Mat- tino“, ministrul de externe al Franței, Michel Jobert, a declarat că, după opinia șa, „relațiile franco-italiene sint satisfăcătoare“.Răspunzînd Ia o întrebare referitoare la o eventuală intensificare a cooperării dintre cele două țări în bazinul mediteranean, Jobert a precizat că această problemă va fi discutată cu prilejul apropiatei sale întîlniri nistrul italian de Aldo Moro.Ministrul francez niat că, pentru a se politică comună a țărilor mediteraneene, este necesar „să fie lichidate numeroasele divergențe nesemnificative care există in prezent“. „Un bun acord între Spania, Franța și Italia ar fi cu siguranță în avantajul tuturor țărilor riverane Mediteranei, atit pentru cele din nord, cit și pentru cele din sud“, a conchis Jobert.

cu mi- externe,a subli- realiza o

hiile culturii, educației, informației și contactelor umane.Subcomisia pentru cultură și subcomisia pentru educație și-au concentrat atenția asupra redactării unei prime serii de măsuri concrete ce urmează să fie incluse în documentele finale ale conferinței, măsuri să asigure dezvoltarea rii europene în acesteS-a stipulat, astfel, altele, încheierea debilaterale și multilaterale între instituții de stat și instituții neguvernamentale, care să prevadă dezvoltarea relațiilor atît între instituții, cit și între persoanele care activează în domeniul culturii. S-a evidențiat, de asemenea, necesitatea dezvoltării contactelor directe între instituții și între persoanele care activează în domeniul culturii.Elemente similare au fost reținute și în ceea ce privește cooperarea între instituțiile și persoanele care activează în domeniul educației și științei.La obținerea consensului, prin găsirea unor formulări acceptabile pentru toate statele participante, și-a adus o contribuție importantă și delegația română, care s-a pronunțat pentru prevederea de măsuri variate, care să stimuleze cooperarea europeană în domeniul culturii și educației. Ea a insistat pentru afirmarea voinței politice a statelor europene de lărgire a a- ceslei cooperări prin adoptarea unor măsuri clare și cit mai concrete în fiecare dintre organele de lucru care se ocupă de problemele culturii și educației.

O înaltă apreciere Alegerile
• •

cooperării româno-egiptene din Belgia

Președintele Anwar Sadat l-a primit pe repre
zentantul guvernului român

R.P. CHINEZA : O tînără lucrătoare din zona industrială 
nica mînuirii strungului.

Hsishuang Panna, învățind teh-

Revenirea la săptămîna normală
de lucru în Marea Britanie

în cadrul unei conferințe de presă organizate înaintea celui de-al XlII-lea Congres al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), care se va desfășura in perioada 25—28 a- prilie a.c., secretarul general al partidului, Ezekias PapaioannOu, a declarat că A.K.E.L. se pronunță consecvent pentru rezolvarea pașnică și democratică a problemei cipriote, de către însuși poporul acestei țări, pe calea tratativelor intercomu- nitare, fără nici un amestec din afară.In legătură cu problemele cu care este confruntat Ciprul în etapa actuală, secretarul general al A.K.E.L. s-a referit la lupta forțelor democratice pentru contracararea acțiunilor elementelor extremiste, menționind că, in această priot se opiniei nale.
luptă, poporul ci- bucură de sprijinul publice internațio-

la
internațional de la LeipzigConsiliului de Stat al R.D.G., WilliIn prezența președinteluiStoph, a președintelui Consiliului de Miniștri, Horst Sindermann, și a altor persoane oficiale din R.D.G. a fost inaugurată ediția 1974 a tradiționalului Tîrg de primăvară de la Leipzig.La tîrg sint 9 000 de organizații și firme din 55 de hale și și în cele 16 rul orașului, peste 90 de țări găsesc o bogată și diversă ofertă din 26 de ramuri tehnice și 22 de ramuri ale industriei bunurilor de consum.Republica Socialistă România marchează la actuala ediție a 25-a participare neîntreruptă Ia tirgurile internaționale de la Leipzig. în acest an sint expuse produse din 10 ramuri dustriale ale țării noastre, o suprafață de 2 600 metri trați. Standurile românești

prezente peste comerciale 60 de țări. In cele pavilioane, precum centre din interio- oaspeți sosiți din

in-pe pa- in-Incepind de luni, în toate bazinele miniere din Anglia a fost reluată activitatea normală ducție, după națională de săptămîni și încetarea orelor tijap de 13 nțai. Cei 270 000 de mineri au reînceput lucrul după ce Consiliul Național al Cărbunelui a acceptat cea mai mare parte a revendicărilor lor.Tot luni, în majoritatea întreprinderilor industriale și comerciale s-a la săptămîna cru normală, directivelor

de pro- greva patru după efectuării suplimentare săptă- aproape

revenit de lu- potrivit noului

laburist al Eric Var- ley. După cum se știe, reducerea săp- tăminii de lucru, cu amputarea respectivă a salariilor celor ce muncesc, care a fost introdusă de guvernul conservator la Începutul acestui an, a adus țării o dere de peste miliarde lire line.încheierea rapidă a grevei minerilor și revenirea la săptămîna de lucru normală au fost apreciate ca succese ale noului guvern laburist, condus de Ha- rold Wilson. Dar, pentru noul guvern, greutățile abia în-

ministru energiei,

pier- două ster-

cep. Se așteaptă ca marți, cind va avea loc deschiderea oficială Parlamentului, mesajul vernul lească pentru problemelor cu care este confruntată țara — creșterea prețurilor și a șomajului, inflația, deficitul record al balanței de plăți etc. Datorită faptului că guvernul nu deține majoritatea in Camera Comunelor, observatorii apreciază că propunerile sale vor fi moderate, astfel incit să nu dea partidelor de opoziție posibilitatea unui vot nefavorabil.

MILANOlucrărilor prin reginei, gu- să-și stabi- prioritățile soluționarea
Seminar asupra transferului 

de tehnologie și comerț

româno—vest ■ european

fățișează o bogată și variată selecție de produse industriale re- prezentînd ponderea principală în structura comerțului cu țara gazdă. Sint prezente cu exponate 20 de întreprinderi de comerț exterior, iar 8 întreprinderi și organizații sint prezente prin standuri de informații.Mașinile unelte de înaltă tehnicitate, agregatele și instalațiile de foraj, motoare electrice, transformatori, mașini electronice de calcul, produse ale metalurgiei metalelor feroase și neferoase. locomotive hidraulice diesel, tractoare, mașini agricole, produse ale industriei chimice, ale industriei agroalimentare și altele constituie expresii elocvente ale posibilităților creseînde de participare a României socialiste la schimburile comerciale internaționale.în ajunul deschiderii oficiale a tîrgului de la Leipzig, Camera de comerț și industrie a României a 'organizat o conferință de presă, cu prilejul căreia au fost relevate principalele realizări și preocupări in dezvoltarea relațiilor economice și schimburilor comerciale dintre România și R.D.G.

Președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, l-a primit, luni, pe Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, care se află într-o vizită în R.A.E.Cu acest prilej, Gheorghe Rădulescu a transmis președintelui Sadat, din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un mesaj prietenesc de salut, precum și urări de sănătate și fericire personală, împreună cu cele mai bune urări de pace și prosperitate pentru poporul egiptean, de noi succese pe calea dezvoltării economice și sociale a Republicii Arabe Egipt.Mulțumind călduros pentrumesajul primit, șeful statului egiptean, a transmis, la rîndul său, președintelui Nicolae Ceaușescu salutări prietenești și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român — urări de noi succese în dezvoltarea economică și socială a țării.în cursul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă călduroasă, prietenească, a fost exprimată deplina satisfacție față de realizarea cu succes a celor convenite de către șefii celor două state, cu ocazia vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu în Republica Arabă Egipt, vizită care a deschis o nouă etapă, pe calea dezvoltării continuu ascendente a relațiilor de prietenie și colaborare româno-egiptene în domeniile politic, economic, cultural șl științific. A fost exprimată, de asemenea, dorința de a acționa în continuare pentru extinderea și diversificarea relațiilor româno-egiptene, apre- ciindu-se că aceasta corespunde intereselor celor două popoare, stringerli legăturilor de priete-
• PREȘEDINTELE SIRIEI, Hafez Al Assad, l-a primit pe Kamal Adham, consilier al regelui Feisal al Arabiei Saudite. Emisarul saudit a transmis președintelui sirian un mesaj din partea regelui Feisal.într-o declarație făcută Ia sosirea sa la Damasc, Kamal Adham a arătat că Arabia Saudită este favorabilă unui schimb de vederi asupra conjuncturii actuale și asupra problemelor care interesează cele două țări și popoarele arabe.

S. U. A. : „Redescoperirea
„Inflația, instabilitatea monetară, criza de e- 

nergie și, mai ales, penuria de materii prime fac 
să înflorească în Statele Unite o formă de comerț 
care era la modă în Europa Evului Mediu sau în 
America vremurilor colonizării : trocul".onstatarea aparține revistei U.S. NEWS AND WORLD REPORT și ea reflectă un fenomen foarte real. O serie dematerii prime sau produse cum ar fi polivinilul (P.V.C.), ethile- nul, sticla optică, tabla de oțel, barele de aluminiu, plăcile de zinc, monomerii pentru industria maselor plastice, carburanți pentru motoare Diesel nu mai pot fi obținute în S.U.A. decît foarte greu pe bani. Din 300 de directori achizitori ai unor mari firme industriale — releva într-o recentă anchetă publicația comercială de specialitate PUR- CHASING WORLD — mai bine de jumătate își rezolvă problema stocurilor de materii prime mai degrabă prin troc decît prin puterea dolarului. Unul dintre directorii unei firme producătoare de anvelope din California declara cu o notă de ironie reporterilor revistei de specialitate amintite : „Dacă e nevoie, putem să facem rost de tablouri de Goya contra produselor chimice care ne sint indispensabile". La rindul său, John W. Luchsinger, vicepreședinte al concernului chimic „Union Car- bide Corporation" pune și mai accentuat punctul pe i : „Timpurile cind vindeam și cumpăram numai pe bani au trecut, pare-se, fără întoarcere". Și el precizează că asigură peste jumătate din necesitățile de ben- zoi ale întreprinderilor lui „U- nion Carbide" prin schimb cu alte materii prime sau produse finite. în multe cazuri, „trocul" permite să se evite „un stop în producție" din cauza lipsei de materii prime: „în ultimele șase luni — releva reporterilor directorul concernului chimic „Sun Chemical", Joseph France — am

reușit să evităm în cel puțin opt cazuri stopuri în producție, fiindcă am putut schimba materii prime din depozitele noastre contra unor materii prime care ne lipseau“. Și nu o dată se a- junge la cele mai complicate „trocuri în cerc“ cu mai mulți participanți. Așa, de pildă, societatea „Mineral and Chemical Corporation“ obține amoniacul de care are neapărată nevoie printr-un „schimb în patru“ la care participă prin livrarea de... tablă de oțel.

La Milano au luat sfîrșit lucrările unui Seminar asupra transferului de tehnologie și comerț româno-vest-european, organizat de Institutul Internațional pentru Tehnologie, din care fac parte principalele state, precum și firme economice și financiare din Europa occidentală. La seminar au luat parte un grup de economiști din domeniul comerțului exterior din România, condus de prof. Vasile

HUMUNKT

'seAmploarea „trocului“ a devenit atît de evidentă incit preocupă organele guvernamentale de resort. Intr-un raport al „O- ficiului federal pentru controlul practicilor comerciale“ (F.T.C.) se notează că „firmele industriale dezvoltă atît de rapid sistemul de troc incit acest sistem riscă să devină un nou mod de viață al industriei americane, cu toate consecințele care ar putea decurge de aici“. Una din aceste consecințe este subliniată in același raport: „există riscul ca practicile de troc să lovească dureros mai ales firmele mici care au prea puțin de oferit“.

Rausser, redactor-șef al revistei „Probleme economice", și numeroși reprezentanți ai unor firme economice și instituții bancare din diferite țări ale Europei occidentale.Timp de patru zile, participan- ții au prezentat comunicări și au purtat discuții pe teme legate de ; schimbările structurale din cadrul comerțului exterior al României, metode și tehnici de promovare a vinzărilor în comerțul cu tehnologie și bunuri de investiții între Est și Vest, dezvoltarea cooperării e- conomice și tehnico-științifice ca factor de promovare a schimburilor dintre Est și Vest, direcțiile de dezvoltare în comerțul cu know how și tehnologie, legislația româneasecă și experiența privind societățile mixte ca formă a cooperării internaționale în domeniul tehnologiei etc.Reprezentanții unor importante firme, ca „Rolls Royce", „Winpey“, „Rank Xerox“, „Swiss Aluminium“ „Dresdner Bank", care au intervenit în dezbateri alături de membrii române, au evidențiat experiența pozitivă acumulată pînă în prezent în comerțul de tehnologie cu România, interesul și posibilitățile existente pentru dezvoltarea continuă a acestei importante forme de comerț.

delegației

PE SCURT » PE SCURT • PE SCURT

e CONFERINȚA miniștrilor arabi ai petrolului, care urma să se deschidă duminică, Ia Cairo, nu a mai avut loc — anunță agenția M.E.N. Conferința a fost reprogramată pentru miercuri, 13 martie, în capitala Libiei, Tripoli. La încheierea scurtei întilniri desfășurate duminică, la Cairo, și la care au participat numai șase din cei nouă miniștri arabi invitați să ia parte la reuniune, un purtător de cuv>nt oficial egiptean a declarat că miniștrii arabi care se vor in- tîlni Ia Tripoli, vor participa la un tur de orizont general, in funcție de evoluția situației actuale.

• DUPĂ cum anunță agenția VNA, Guvernul R. D. Vietnam a dat publicității următorul comunicat : „Guvernul Republicii Democrate Vietnam anunță cu mihnire încetarea din viață, intr-un accident de avion, a unui număr de cadre ale R. D. Vietnam și Republicii Algeriene Democratice și Populare, aflate în misiune“.

Noul guvern israelian 
a primit investitura• NOUL GUVERN al Israelului, format de Golda Meir, a primit investitura, iar programul său politic a fost aprobat duminică de Knesset, cu turi pentru, 46 contra abțineri (parlamentul are 120 deputați).

• ÎN ZONA eliberată a Vietnamului de sud, a avut loc cel de-al patrulea Congres al eroilor și luptătorilor de frunte ai forțelor armate populare de eliberare din Vietnamul de sud.In cuvîntarea rostită cu acest prilej, Huyanh Tan Phat, președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu al R.V.S., a evidențiat eroismul revoluționar al populației și armatei în anii războiului de salvare națională.
62 de vo- și nouă israelian

• ÎNCEPÎND de Ia 11 martie, cunoscutul cotidian „Internațional Herald Tribune“ este transmis la Londra, de la subredac- ția sa din Paris prin sistemul

nie dintre România și Egipt, cauzei păcii și înțelegerii internaționale. In le.gătură cu aceasta, s-a dat o înaltă apreciere cooperării economice și tehnice româno-egiptene, subliniindu-se existența a numeroase posibilități de lărgire a acestei colaborări.La primire a participat Petru Burlacu, ambasadorul României la Cairo.Luni seara, Gheorghe Rădu- lescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a avut o în- tîlnire cu membrii conducerii Asociației de prietenie Egipt- România, fiind salutat cu căldură de către Sayed Zaki, prim-secre- tar al organizației Uniunii Socialiste Arabe a orașului Cairo, președintele asociației. La întil- nire, care s-a desfășurat într-o atmosferă de călduroasă prietenie, a participat ranfil, adjunct al dustriei chimice, al Asociației de mânia-Egipt.
Gheorghe Ca- ministrului in- vicepreședinte prietenie Ro-

în urma alegerilor generale de duminică, cele 106 mandate eligibile ale Senatului belgian au fost repartizate după cum urmează ; Partidul Social-Creștin — 37 de mandate (cu 3 mai multe decît în precedenta legislatură) ; Partidul Socialist — 29 (cu unul mai puțin) ; Partidul pentru Libertate și Progres — 16 mandate (cu unul mai mult) ; Frontul Democratic al Franpofonilor — 13 (plus unul) ; Uniunea Poporului (Volksunie) — 10 mandate (minus două) ; Partidul Comunist — 1 mandat (ca și în alegerile precedente).Noii consilieri provinciali, desemnați, de asemenea, duminică, urmează să aleagă alți 48 de senatori care se vor adăuga celor 106. preună, ei vor desemna 25 de personalități care completa, astfel, locurile Senat (in total 179).
îm- alte vor din

PREGĂTIRI PENTRU CONFERINȚA
MONDIALĂ A POPULAȚIEI

KURT WALDHEIM L-A INTÎLNIT PE ȘEFUL DELEGAȚIEI 
ROMÂNE LA SESIUNEA COMISIEI POPULAȚIEIROMÀNE LA SESIUNEASecretarul general al Comitetului național român de pregătire a Conferinței mondiale a populației, Mircea Malița, șef al delegației țării noastre la actuala sesiune extraordinară a Comisiei populației, a avut o întrevedere cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, căruia i-a transmis un salut cordial și urări de progres în activitatea organizației din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Nicolae Ceaușescu.Secretarul general evocind întilnirea convorbirea avută tele Consiliului de noastre, a apreciattiv și contribuția pozitivă a României Ia soluționarea marilor probleme internaționale. Totodată, el și-a exprimat satisfacția față, de stadiul înaintat al pregătirilor Conferinței mondi-

România,al O.N.U., din 1973 și cu președin- Stat al țării interesul ac-

ale a populației. Kurt Waldheim a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu sentimentele sale de stimă, prețuire și prietenie, împreună cu cele mai bune urări pentru progresul României și a- portul ei crescînd la cooperarea internațională.In cursul întrevederii au fost abordate probleme ale situației internaționale, aflate în atenția Națiunilor chestiuni Conferinței lației de la tîlnire guvernamentală a tuturor statelor, menită să dezbată o componentă esențială a dezvoltării economice șl sociale a statelor și cea mai mare conferință ce se întrunește sub . egida O.N.U.La întrevedere, desfășurată la sediul Națiunilor Unite, într-o atmosferă de lucru, cordială, a participat ambasadorul României la O.N.U., Ion Datcu.

Unite, precum șl privind pregătirea mondiale a popu- București, prima în-

facsimil. Procedeul constă în transmiterea fotografică a paginilor prin circuite care leagă redacția din capitala Franței cu imprimeria londoneză, printr-un cablu instalat sub Canalul Mi- necii.
cime de 300 de metri, în această mină, din cei 15 mineri aflați în momentul exploziei în subteran doar, unul a putut fi salvat. In cursul acțiunilor întreprinse de echipele de salvare, un membru al acestora și-a pierdut viața.

Alegerile parlamentare 
din San Salvador• ÎN SALVADOR s-au desfășurat, duminică, alegeri parlamentare în vederea desemnării pe o nouă perioadă de doi ani a celor 56 de membri ai Adunării Legislative și a 261 de consilieri municipali. Se apreciază că Partidul Concilierii Naționale. al președintelui Arturo Molina, va obține majoritatea atît in forul suprem legislativ, cit și in organele municipale.

• GUVERNUL KUWEITULUI a hotărit să recunoască Guvernul Regal de Uniune Națională al Cambodgiei — anunță agenția China Nouă, citind postul de radio kuweitian.

• PRESA IUGOSLAVA din 11 martie a informat despre catastrofa de la mina „Soko“ din localitatea Sokobania (Serbia), în care și-au pierdut viața 14 mineri.în urma unei puternice explozii de gaze produse la o adin-

Concurs original ■/'• ÎN ORĂȘELUL PITTSFI- ELD, din statul american Mâine, va avea loc un concurs internațional cu totul original : la competiție vor participa... găini, ciș- tigătoare a concursului urmînd să fie galinaceea care va prezenta juriului cel mai mare ou. Participantele la acest original concurs au tot timpul să se pregătească, intrucit data de deschidere a competiției a fost stabilită pentru 27 iulie. Premiul ce va fi acordat ciștigătoarei va fi și el original : oul ei va fi placat cu aur.
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Sunday Star ? Hello, mister Brown, ai cumva tablă de 
otel ? Cunosc pe cineva care-mi livrează hîrtie de ziar dacă 
eu îi fac rost de aluminiu pe care l-a; putea obține de la o 
firmă dacă livrez tablă de oțel".

(Desen din revista vest-germanâ DER SPIEGEL)

PĂCALĂ: Patria (orele 9.30;
12,30; 16.30; 20); Favorit (orele 
9.30; 12.30; 16; 19).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI „NEPTUN“ : Sala Palatului 
(orele 17.15 ; 20,15 ; București : 
(orele 8.45; 11; 13.15; 16; 13.30;
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 COLINDA LU
MEA : Doina (orele 12.30 ; 14.30 ;
16.30 ; 18.30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE PENTRU COPn : Doina 
(orele 9.45 : 11.15).

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

CIDUL : Scala (orele 9 :
16.30 ; 20,15).

PROPRIETARII : Melodia 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 13.15 : 
Flacăra (orele 9 ; 11.15 ; 
15,45 ; 18 ; 20.15).

CÎNTECUL NORVEGIEI :
to! (orele 9,15 : 12,30 ; 16.15 : 19,30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL- 
LAN : Bucegi (orele 15.30 ; 18 : 
20.15).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ 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 ; 13 : 
20 15).

DINCOLO DE NISIPURI : Lira 
(orele 15,30 ; 18 ; 20.15). Floreasca 
(orele 15.30 : 18 ; 20,15).

AURUL NEGRU DIN 
MA : Excelsior (orele 
13,30 : 16 : 18,15 : 20.30)

DOCUMENTA-

12.45 ;

(orele 
20,30). 
13.30 ;

Capi-

OKLAHO- 
9 : 11.15 ; 
Gloria (o-

rele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 18,15 ;
20,30)

TRECĂTOARELE IUBIRI : Cos
mos (orele 15,30 ; 18 
Iești (orele 15.30 ; 18

MISTERIOASA
Victoria (orele 9 ; 11,15 ;
18.30 ; 20.45). Cotroceni 
16 ; 18 ; 20), Arta (orele 
20.15).

NU TRIȘA DRAGA I 
(orele 15,30 ; “ 
rele 15,30 ; 18

JOE--------
10.30 ; 1Z.3U ; j 
20,45). Popular 
20.15).

CHEMAREA 
Grivlța (orele 
16 ; 18,15 ; î' " 
8.45 ; 11 ”

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

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Flamura (orele 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30).

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

ÎNTIMPLARI CU COSA NOS- 
TRA • Pacea (orele 17.45 ; 20).

INSULA MISTERIOASĂ : 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) ! 
Unirea (orele II ; 15.30 ; 19). Vol
ga (orele 10 : 13 : 16 : 19.15).

SEMURG. PASĂREA FERICI- 
Rn • 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).

: ; 20,15). Giu- 
; 20,15).

PRĂBUȘIRE : 
“ 13,30 ; 16 ;

(orele 14 ; 
15.30 ; 18 ;

Infrățirea 
Vitan (o-18 ; 20.15), 

. . ; 20).
KIDD : Lumina (orele 8,30 
12.30 ; 14.30 ; 16.30 ; 18,45

‘ : (orele 15.30 : 18

ULTIMELE ȘASE MINUTE I 
Cringași (orele 16 ; 18.15).

MISIUNEA SECRETĂ A MAIO
RULUI COOK : Progresul (orele 
15,30 ; 18 ; 20.15).

NU-I TIMP DE GLUMA (ora 
14,30); Mr. SMITH MERGE LA 
WASHINGTON (ora 16,30); OMUL 
CARE A UCIS (ora 18 45) ; FRA
ȚII MARX LA CIRC (ora 20,45), 
rulează la Cinemateca „Union“.

dete ale muzicii ușoare; 23.15 — 
Poetica. Miron Scorobete. 23,20 — 
Jazz-ul pentru toți; 23,55—24.00 — 
Ultimele știri

Enescu, Aurel Glurumia. Emil 
Liptac. Cornel Gîrbea, George Ui
meai, Llllana Ticău. Mitzura Ar- 
ghezi. Ion Bog, Liviu Crăciun. O- 
vidiu Moldovan. Gabriel Dănclu- 
lescu; 22,15 _ 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20,00 — Avanpremieră; 20,05 — 

Film serial: „Acțiunea V“; 21.05 — 
Melodii., melodii; 21,20 — Telex; 
21.25 — Formații șl ansambluri; 
21,40 — Roman-foileton: ..Germi
nai“. Episodul III.

leiitrR

PROGRAMUL IIISTRĂBUNILOR : 
.ureic 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

20.30). Modern (orele
13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20.45).

9 :

9,00 — știri; 9.05 _ Incognito — 
program de varietăți muzicale ; 
9.55 — Melodia zilei. Te-așteptam 
marea mea iubire, de George Gri- 
goriu; 10.00 — Femina club; 11.00
— Profil pe portativ — Mario 
Lanza; 11.30 — Pentru prietenii 
magnetofonului; 12,00 — Știri ; 
12.05 — Invitație în fonotecă; 12.55
— Melodia zilei: 13,00 _ închide
rea emisiunii de dimineață; 17.00
— Știrile după-amiezii; 17,05 —
Alo. Radio! — muzică ușoară Ia 
cererea ascultătorilor; 18.00 —
18.00 — Șapte zile, șapte arte. Tea
tru; 18,10 — Album de selecții din 
operetele Iul Massenet; 18,55 —
Melodia zilei; 19.00 — In direct... 
de la întreprinderea de prelucrare 
a lemnului din Reghin; 19.30 —
Știri; 19,35 _ ~ . .. .
Decca; 20.00 — 
podopere; 21,00 
zică populară;
nai. Buletin meteorologic. Sport; 
22.30 — Melodia zilei; 22,35 — Ve-

Casa de discuri 
Biografia unei ca- 
— Concert de mu- 
22.00 — Radiojur-

Teleșcoală 9.00 Matematică
(Consultații pentru elevii clasei a 
Vlll-a). Probleme rezolvate- cu a- 
jutorul ecuațiilor și al sistemelor 
de ecuații de gradul I (I); 9.10 
— Fizică (anul III). Cimpul mag
netic învîrtitor; 
Procese redox; 
limba germană; 
limba franceză; 
peliculei; 17.30 ■ 
Curs de limba rusă; 18,05 
de limba engleză; 18,35
TV pentru lucrătorii din agricul
tură o Pregătirea solariilor pen
tru cultura legumelor timpurii 
o Agrotehnica înființării noilor 
plantații de pomi și arbuști fruc
tiferi; 19,30 — Telejurnal: 20.00 — 
Revista economică TV; 20.30 —
Seară de teatru: ,.Cînd trăiești 
mai adevărat“. Premieră pe țară. 
Scenariul pentru televiziune de 
Paul Everac. Regia artistică: Ion 
Cojar. In distribuție: Radu Bell- 
gan. Toma Dimitriu. Corado Ne- 
greanu. Victor Moldovan. Marga
reta Pogonat, Valeria Gagealov, 
Angela Costache. Raluca Zamfi- 
rescu. Adina Popescu. Mircea An- 
ghelescu. Silviu Stănculescu, Ni
colae Albani, Virgil Popovici, 
Constantin Di plan. Costel Con
stantin. Andrei Codarcea. Marcel

9.35 _ Chimie.
10.00 — Curs, de
10.30 — Curs de 
11,00 — Vîrstele

- Telex; 17.35 —
Curs 

Lecții

Opera Română : CARMEN — ora 
19 ; Teatrul de Operetă : LA CA
LUL BĂLAN — ora 19,30 ; Teatrul 
Național (Sala Mare) : COANA
CHIRIȚA — ora 19,30 ; Teatrul
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Schi
tu MăgUreanu) : PYGMALION — 
ora 20 ; (Sala Studio) ; NOILE 
SUFERINȚE ALE TÎNĂRULUI 
.,W" — ora 20 ; Teatrul , C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : HOTE
LUL ASTENICILOR — ora 19,30 ; 
Teatrul de Comedie : OPINIA PU
BLICA — ora 20 ; Teatrul Mic : 
DUPĂ CĂDERE — ora 19 30 ; Tea
trul Giulești : COMEDIE CU OL
TENI _ ora 19 30 ; Teatrul .Ton 
Creangă" : OMUL INVIZIBIL — 
ora 16 ; Teatrul „Țăndărică“ (Sata 
Victoria) : NOCTURN — ora 21 30 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu“ : MITICĂ 
POPESCU — ora 19,30 : Teatrul 
.C. Tănase“ (Sala Victoria) : VI

NO SA NE VEZI DISEARĂ — 
ora 19,30 ; A.R.I.A. (La Sala An
samblului ..Rapsodia Română) : 
SPECTACOL EXTRAORDINAR 
SUSȚINUT DE ANSAMBLUL 
FOLCLORIC „DA.TTI“ din R. 
Albania — ora 20 ; Teatrul 
DavilJa" din Pitești (La Sala 
media a Teatrului Național) : 
INIMĂ DE AUR — ora 20,

p.
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