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Calda manifestare de pe aeroportul Otopeni 
la întoarcerea în patrie a tovarășului 

Nicolae Ceausescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

„RESPECTUL DE CARE VĂ BUCURAT! ÎN LUME REPREZINTĂ
" " . ........ .... . . TI 

O ÎNALTĂ APRECIERE LA ADRESA POPORULUI NOSTRU“
Plecarea din Conakry

Marți dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
înapoiat în Capitală din vizita 
oficială întreprinsă în țări ale 
Africii și Aniericii Latine.

Mii de bucureșteni care — a- 
semenea tuturor cetățenilor 
României socialiste — au însoțit 
cu inima și cu gîndul această 
nouă și importantă solie dè pace, 
colaborare și prietenie, au ve
nit pe aeroportul Otopeni să-i 
întîmpine cu dragoste, stimă și 
profundă recunoștință pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu, să le 

ureze un fierbinte „Bine ați ve
nit“. Prin glasul lor, întregul 
nostru popor, întreaga țară și-a 
exprimat deplinul acord și via 
satisfacție față de roadele bo
gate ale vizitei, față de fructu
oasa activitate desfășurată și cu 
acest prilej de conducătorul 
partidului și statului nostru, 
sentimentele de mîndrie patrio
tică față de acest nou act de 
politică externă a României ce 
reprezintă o contribuție activă 
la edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte, o lume a 
păcii și colaborării, în care fie
care națiune să-și poată făuri 
destinul așa cum o dorește, fără 
nici un amestec din afară. Opi
nia publică din țara noastră a- 
preciază că vizitele tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în Liberia, 
Argentina și Guineea au mar
cat, prin convorbirile fructuoa
se purtate, prin documentele 
semnate, prin acordurile și în
țelegerile încheiate, un moment 
de excepțională însemnătate 
pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre România și aceste state, 
spre binele și prosperitatea lor, 
în interesul promovării ideii de 
cooperare între popoare, în spi
ritul principiilor independenței, 
suveranității, respectului și a- 
vantajului reciproc.

în această vizită oficială, șeful 
statului român a fost însoțit de 
tovarășii Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exte
rior, Ștefan Andrei, secretar al 

C.C. al P.C.R., George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, de consilieri și experți.

...Este ora 9,30. Pe platoul ae
rogării, miile de cetățeni așteap
tă cu nerăbdare aterizarea avio
nului , prezidențial pentru a ex
prima bucuria de a-1 revedea în 
mijlocul lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, personalitate mar
cantă a vieții internaționale, cel 
mai fidel reprezentant al nă
zuințelor și idealurilor de pace 
și bunăstare ale națiunii noas
tre. purtător al mesajului ei de 
prietenie intre popoare, stimat 
pe toate meridianele globului 
pentru activitatea sa neobosită 
pusă în slujba înțelegerii

(Continuare în pag. a ."V-a)

Luni, noaptea tîrziu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, și-a încheiat vizita ofi
cială de prietenie pe care a fă
cut-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica 
Guineea, la invitația secretarului 
general al Partidului Democrat 
din Guineea, președintele Repu
blicii Guineea, Ahmed Sekou 
Touré, și a sofiei sale, Andrée 
T ouré.

De Ifl reședinfă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, se în
dreaptă spre aeroportul interna
țional din Cônakry, însoțiți de 
președintele Ahmed Sekou Touré 
și tovarășa Andrée Touré, de 
membrii Biroului Politic Național 
al C.C. al Partidului Democrat 
din Guineea, de membri ai 
C.C. al P.D.G., ai guver
nului și alte personalități guine- 
eze. Deși noapte, întreaga au
tostradă pînă la aeroport — cir
ca 15 kilometri — era flancată 
de numeroși cetățeni oare au sa-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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• Orașele Kankan șl Labe 

au primit cu entuziasm și 
ovații pe înalții oaspeți 
români

• Ceremonia înminării unor 
înalte distincții

• Cuvîntările rostite cu pri
lejul ceremoniei semnării 
documentelor româno- 
guineeze

Aeroportul Internațional din ,Conakry,' Conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure își 

strîng călduros mîinile

Campania producțiilor record in agricultură
DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

ZILELE PLINE
ALE CÎMPIEI

Trei situații ies în evidență la 
C.A.P. Lunca Mureșului, județul 
Alba. Prima : treburile coopera
tivei sînt la zi. Și cînd spunem 
asta avem în vedere următoa
rele : griul — 275 hectare — a 
răsărit uniform deși pe aici nu 
a plouat din iulie 1973 și de 
nins, a nins de citeva ori dar, 
cum e de părere inginerul șef 
al cooperativei, Cristea Grigore, 
„griul are rădăcini adinei și nu 
se lasă el bătut cu una cu 
două“ ; toate cele 909 hectare 
de pămînt arabil au fost fertili
zate, sămînța de porumb a ger
minat intr-un procent de 99 la 
sută, porumbul — 270 hectare 
— va primi trei rînduri de în
grășăminte : azotat de amoniu, 
superfosfat și bălegar sau, cum 
îl literaturizăm în ultima vreme, 
gunoi de grajd. De ce, adică, in
trăm noi în amănunte tehnice ? 
Interesează pe cititori dacă în 
cooperativa cutare se va semăna 
atît porumb, atîta sfeclă sau mai 
știm noi ce ? Nu există pentru 
asta reviste și buletine agricole ?

Da, zicem noi, există. Numai 
că, avertizam tot noi în prima 
propoziție, am luat cunoștință

de trei situații. Prima, repetăm
— treburile cooperativei sînt la 
zi. A doua se referă la vîrsta me
die a cooperatorilor : peste 50 
de ani. Cît e anul de lung pe 
cele 909 hectare ale C.A.P. Lun
ca Mureșului trag și asudă băr
bați peste 60 de ani, femei „ceva 
mai tinere“ și totuși acest C.A.P. 
nu este ultimul pe județ, în or
dinea realizărilor, ba chiar se 
cîștigă bine aici. Sînt și tineri 
în C.A.P. : 5, dar ca orice tînăr 
cu școală, pe drept, au învățat 
o meserie și o practică : conta
bilitate, liceu agricol etc. Și cu 
riscul de a cădea și noi în „a- 
gricultură sută la sută“ mai tre
cem în dreptul cooperatorilor 
350 m.p. răsaduri pentru vinete, 
mai trecem 10 hectare de le
gume, 350 de vaci de la care 
s-au obținut aproape 31 tone 
lapte peste cantitatea planificată 
și ne oprim aici cu cifrele.

A treia situație: în comună 
există, în afara celor de la 
C.A.P., circa 50 de tineri care 
cam bat strada, „matul“, balurile
— asta fiind „ocupația“ lor de 
bază. 50 de tineri care așteaptă 
să plece la oraș la meserie, do

rință omenească și lăudabilă, de 
altfel. Dar, așteaptă de 3 luni, 
de 5 luni, de un an. Tinerii își 
văd zilnic de ocupația „de bază“, 
în timp ce părinții lor se duc 
la muncă și trag și pentru ei, 
doar și ei trebuie să mănînce, 
nu ? Președintele cooperativei, 
tovarășul Giurgiu Tănase, cel 
mai tînăr președinte de județ — 
are doar 28 de ani — dar și 
unul din cei mai muncitori și 
mai pricepuți, afirmă că acești 
tineri pot cîștiga bine, dacă nu 
au prejudecăți, dacă nu le e, a- 
dică, rușine să muncească la 
cîmp sau în zootehnie, pentru 
că de mîncat nu le e rușine. Așa 
stînd lucrurile le expediem lor, 
celor 50 de tineri, aceste ultime 
rînduri, cum vom expedia ziarul 
și pe adresa comitetului comu
nal U.T.C. Sperăm să ajungă la 
timp și credem că nici răspunsul 
nu va întîrzia.

Și la C.A.P. Secășel, din ace
lași județ, sînt puțini tineri : 12.

OVIDIU MARIAN 
NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a IV-a)

Vă prezentăm, in rubrica noastră 
,,TINERETUL—FACTOR ACTIV 

ÎN ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI 
ÎNAINTE DE TERMENI":

NOI FAPTE DE LAUDĂ, 
NOI INIȚIATIVE VIZÎND 

REALIZAREA EXEMPLARĂ 
A SARCINILOR DE PLAN 
SI A ANGAJAMENTELOR

• Cele 45 de zile avans ale constructorilor Fa
bricii de confecții Tg. Mureș

® Două inițiative pentru economisirea combus
tibililor și energiei electrice în județul Brăila

® în prim plan pregătirea profesională : la 
I.M.M. Cîmpulung toată lumea studiază

(In pagina a 4-a)

OM ȘI SCHIMBARE

EUGEN FLORESCU

Scriam, nu demult, în cadrul acestui colt 
de pagină despre faptul că, în modul cel 
mai firesc, indiferent de poziția sentimental 
adoptată, ne aflăm cu toții cuprinși în plin 
centrul vîrtejului schimbării, care caracteri
zează lumea contemporană. Specialiști de 
renume afirmă că prin inima timpului nostru, 
adică prin ziua de azi a generației noastre, 
trece linia simbolică ce separă istoria ome
nirii în două părți și oricît de curajoasă ni 
s-ar părea ideea nu este cazul să ne lăsăm 
intimidați de corul patriarhalelor babe (fe
minine sau masculine) rezistente la 'schim
bare. Nonaderarea la. o ase
menea văicăreală, dezorienta
re și sperietură în fața noutăți
lor în avalanșă pe care ni le 
propune viitorul înseamnă însă 
și după opinia mea atenția, în
primul rînd, la omul capabil să realizeze 
schimbarea întrevăzută pe calea progresu
lui.

lată un fapt pozitiv : paginile cărților și 
ale publicațiilor indică, la o lectură atentă, 
atingerea, în multe domenii, a unui grad 
înalt al teoriei, - din ce în ce mai cultă, 
mai complexă și mai profundă, chiar dacă 
de multe ori reprezintă o asimilare și nu o 
creație proprie. Este un pas bun, eficace, 
prevestitor de dialectice salturi calitative. Și 
mai îmbucurător este faptul că încep să se 
contureze chiar centre și școli descoperi
toare sau producătoare de teoreticieni de 
înaltă spiță intelectuală. Un lucru mi se 
pare însă de-a dreptul acut de semnalat : 
schimbările, și mai ales cele de anvergură 
socială, nu se pot produce doar prin teo
reticienii progresului (absolut necesari). Este 
nevoie și de practicieni ai schimbării, de

acel tip de oameni pe care-i pregătea, de 
pildă, cîndvă Spiru Haret și-i difuza - în 
condițiile lui, potrivit ideilor vremii lui -, 
în cele mai depărtate colțuri ale țării, ca 
factori ai schimbării. Sigur că în multe do- 
menii, noi înșine avem asemenea oameni 
(mă gîndesc doar la constructorii de hidro
centrale și la minunile făcute de ei, pentru 
a fi de ajuns. Dar mă gîndesc și la facultă
țile care pregătesc profesori (filologia sau 
filosofia, de pildă) și mă întreb : se desfă
șoară acolo acea muncă de educație si de 
animare a idealurilor îneît fiecare absolvent 

să devină un luptător pentru 
schimbările necesare ? După 
cum, tot așa de atent și de 
responsabil mi-as arunca privi
rea și în alte laboratoare pre
gătitoare de cadre, cum ar fi 

unele active, de la unele județe, ale 
U. T. C. Se știe că viitorul, în materie de 
cțonducere a proceselor vieții sociale, îl re
prezintă mijloacele moderne de informare 
și calcul, iar ei, actualii tineri promovați ca 
activiști ai U.T.C. vor fi - numai peste cîțiva 
ani - rezerva numărul unu a aparatului de 
partid care va trece la utilizarea unor ase
menea tehnici. Or, asta înseamnă că (în 
numele viitorului) trebuie să fim foarte 
scrupuloși (acum) la respectiva recrutare și, 
mai ales, la profunda lor pregătire. Caz cu 
caz. Om cu om I

...Viitorul, mai mult ca oricînd, înseamnă, 
înnoire, schimbare, iar schimbarea pretinde 
oameni capabili - teoretic și practic - s-o 
realizeze. Sîntem, mă întreb, permanent și 
în toate locurile, atenți la acest mare a- 
devăr ?
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu in Republica Guineea
Vizita pe care au făcut-o în cursul zilei de luni, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, în două orașe 
din Guineea, însoțiți de tovarășul Ahmed Sekou Touré și tova
rășa Andrée Touré, s-a transformat într-o mare sărbătoare a 
prieteniei și solidarității militante româno-guineeze. Prilejuind 
vibrante manifestări populare, de o căldură și amploare fără pre
cedent, călătoria in provincie a exprimat, in modul cel mai grăi
tor eu putință, cit de puternice sint legăturile care unesc cele 
două popoare, cit de mare este stima și considerația de care se 
bucură conducătorul partidului și statului nostru in rindul po
poarelor continentului african ca și al altor popoare ale lumii.

La Kankan, sub semnul

deplinei ospitalități

...Este ora 10,30. După un zbor 
de o oră și »ece minute, aero
nava prezidențială, la bordul că
reia se aflau, de asemenea, to
varășii Ștefan Andrei și George 
Macovescu, precum și primul 
ministru al Republicii Guineea, 
Lansana Beavogui, membru al 
Biroului Politic Național alC.C. 
al Partidului Democrat din Gui
neea, și alte înalte personalități 
guineeze de partid și de stat, 
se așează lin pe pista de beton 
a Aeroportului de la Kankan, al 
doilea oraș ca mărime al țarii, 
centrul administrativ al regiunii 
cu același nume și totodată ca
pitala tradițională a provinciei 
Guineea Superioară. Situat in 
partea de est a țării, la granița 
cu Mali și Coasta de Fildeș, o- 
rașul se află in inima unei re
giuni deosebit de fertile, unde 
cad ploi din belșug, condiții 
care au făcut posibilă dezvolta
rea intensă a culturii orezului 
— aliment de bază al populației 
guineeze ; livezile-i întinse, pre
cum și pășunile bogate între
gesc vocația agricolă a acestei 
regiuni, care, in ultimul timp, 
începe să cunoască și o dezvol
tare industrială prin implanta
rea unor întreprinderi de pro
duse ale industriei alimentare, a 
unei fabrici de materiale de 
construcție și de cherestea, care 
prelucrează lemnul din regiu
nea marilor păduri ale țarii. 
Dispunînd de asemenea premi- 
se, orașul a început să capete, 
în ultimul timp, in mod mai 
pronunțat însemnele unei loca
lități in care pulsul vieții eco
nomice se face tot mai mult 
simțit. Aici a luat naștere și se 
dezvoltă un puternic detașa
ment al clasei muncitoare, ai 
cărei reprezentanți și-au dat ne
stăvilit friu liber bucuriei de a-i 
avea in mijlocul lor pe cei doi 
președinți, pe tovarășele Elena 
Ceaușescu și Andrée Touré. 
Căldura primirii s-a făcut sim
țită încă din momentul apari
ției in ușa avionului a celor doi 
președinți salutați cu furtunoa
se ovații.

Tn numele întregii populații a 
orașului și regiunii Kankan, a 
provinciei Guineea Superioara, 
adresează oaspeților un căldu
ros bun venit Nabaniou Cherif, 
membru al Comitetului Central 
a! Partidului Democrat din Gui
neea. ministrul dezvoltării loca
le pentru provincia Guineea Su
perioară, Damani Camara, se
cretar federal al P.D.G. pentru 
regiunea Kankan, Alaphaix Ko- 
rouma, guvernator al regiunii.

O gardă militară dă onorul.
Tinere fete oferă alături de 

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

Regiunea din jurul aeroportu
lui este înțesată de lume. Chiar 
la ieșirea din aeroport, pe o 
scenă în aer liber locuitorii pre
zintă un frumos program oma
gial de cîntece și dansuri pe 
care lnalții vizitatori sînt invi
tați să-l urmărească. La intra
rea in oraș se trece printr-un 
arc de triumf în întregime dra

pat în faldurile celor două dra
pele — român și guineez ; dea
supra o mare lozincă — „Bun 
venit iluștrilor noștri oaspeți“.

In această zi, cu un soare ex
trem de puternic, sint aproape 
40 de grade la umbră, s-au strins 
pe străzile orașului practic în
treaga pppuiație, care aclamă 
necontenit, cîntă și dansează âe 
bucurie, agită o mare de stegu- 
lețe tricolore și roșii, întregul 
parcurs transformindu-se intr-o 
uriașă panglică vie multicoloră. 
Se strigă necontenit: „Vive la 
Roumanie“, „Vive la Guinee“, 
„Vive la révolution“, „Presi, 
presi“ (prescurtare de la „pre
sident“).

Mulți locuitori au venit cu 
pancarte scrise de mină care, in 
cuvinte simple, izvorite din ini
mă. exprimă sentimente de a- 
dincă stimă, dragoste, respect. 
Mari banderole proclamă : „U- 
niți. sintem invincibili“, „Un a- 
devărat conducător este, în ace
lași timp, in fruntea și in mij
locul poporului“.

Ne apropiem de piața centra
lă a orașului, în mijlocul căreia 
a fost amenajată o tribună de 
onoare, împodobită cu steaguri, 
portrete, lozinci în limba ro
mână.

în automobile deschise cei doi 
președinți, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Andrée Touré fac 
tradiționalul parcurs de onoare, 
răspund cu prietenie aclamații
lor entuziaste ale mulțimilor. 
Are loc o mare adunare popu
lară care se deschide printr-o 
impresionantă defilare. Mili- 
tanți ai partidului — femei, ti
neretul revoluționar, pionieri, 
ansambluri artistice, sportivi, se 
perindă intr-un șuvoi neîntre
rupt prin fața tribunei. Defilea
ză* oamenii muncii din industrie 
și agricultură, care prezintă cu 
mîndrie roadele muncii lor : țe
sături multicolore, confecții, 
produse alimentare. Este mîn- 
dria și bucuria demnității regă
site. a sentimentului de a munci 
în interesul și pentru folosul 
propriu. Trec prin fața tribunei 
membrii cooperativelor agricole, 
precedați de două tractoare, din 
care unul de fabricație româ
nească. Ei poartă coșuri cu boa
be de orez și alte cereale, rodul 
unor recolte bogate pe care le 
presară cu gesturi largi, în semn 
de omagiu și totodată de recu
noștință pentru ajutorul pe care 
îl reprezintă cele 1 200 tractoare 
„Uniyersal 650“ care brăzdează 
azi ogoarele guineeze. Detașa
mente ale miliției populare, în 
pas alergător, și unități ale di
feritelor genuri de arme încheie 
defilarea.

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

Răspunde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui cuvîntare 
este subliniată, în repetate rîn- 
duri, cu furtunoase aplauze. îna
intea cuvîntării se intonează 
Imnul de Stat al Republicii So
cialiste România.

égation 
V AILLANT PEUPLE ROUMAIN

.bun venit delegației 
—POPOR ROMÂNI

dernizarea agriculturii noastre, 
Republica Socialistă România, 
al cărei mare conducător lumi
nat sinteți dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, a ju
cat și joacă un rol important.

Profităm de acest moment 
care ne este oferit, pentru a vă 
adresa mulțumirile noastre mi
litante. (Aplauze puternice).

în continuare, vorbitorul s-a 
referit pe larg la realizările în
registrate în regiune în dome
niile industriei. învățămintului, 
ocrotirii sănătății populației, al 
construcției de drumuri și lo
cuințe.

Militanții noștri, țăranii, mun
citorii și intelectualii, eliberați 
de sclavia colonială, se bucură 
de binefacerile creșterii venitu
lui lor și sînt în măsură să mă- 
mînce cînd le este foame, să se 
îmbrace convenabil și să con
struiască locuințe în care să 
poată trăi.

Ținînd seama de aceste mari 
schimbări care traduc în mod 
concret capacitățile unui popor 
liber și suveran, demascînd sis-

temui colonial, acțiunea sa de 
înjosire, exploatare și de înă
bușire a valorilor umane, popu
lațiile din Kankan, Ca și cele 
din celelalte regiuni ale repu
blicii, vor apăra pină la ultima 
picătură de sînge integritatea 
teritorială și cuceririle revolu
ției. (Aplauze).

Voința care ne animă în edi
ficarea socialismului în Guineea 
este și rămîne neschimbată. 
Președintele Ahmed 
Toure, militant curajos, luptă
tor neobosit și neînvins, 
duce pașii noștri în această no
bilă și eroică luptă ; sub condu
cerea sa ne vom bate pînă la 
victoria totală.

Trăiască lupta popoarelor pro
gresiste !

Trăiască prietenia dintre po
poarele român și guineez !

Trăiască președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !

Trăiască președintele Repu
blicii Guineea, tovarășul Ahmed 
Sekou Toure !

Sekou

con

Cuvîntarea tovarășului

Cuvîntarea guvernatorului
Alaphaix Korouma

Adresindu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, tovarășului 
Sekou Touré și soției sale. An- 
drée Touré, guvernatorul regiu
nii a spus :

Cei 265 000 de locuitori ai re
giunii Kankan. cu bucurie și în
credere intimpină pe președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Urindu-Ie bun venit in capi
tala regiunii, ei vibrează de 
bucurie, regăsind in sinul lor 
pe primul militant al Partidu
lui Democrat din Guineea și al 
națiunii guineeze, președintele 
Ahmed Sekou Touré.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Alimed Sekou Touré — doi 
prieteni, doi mari combatanți 
pentru libertate, împotriva im
perialismului — onorează astăzi 
cu vizita lor populațiile din 
regiunea Kankan. care, prin a- 
ceastă intîlnire, se simt îmbăr
bătați în nobila luptă pentru 
consolidarea cuceririlor revolu
ției și pentru doborîrea inevita
bilă a imperialismului interna
țional.

Tovarășe președinte al Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, dumnea
voastră și noi avem o comuni
tate de gindire, o comunitate 
de acțiune, în consecință, un 
singur scop — edificarea socia
lismului, un singur dușman — 
imperialismul. în această nobi
lă luptă, pe care noi o ducem 
pentru bunăstarea și progresul 
umanității, cele două popoare 
ale noastre au realizat strinse 
legături de prietenie pe care 
nici o forță nu Ie va putea rupe.

în acest cadru de solidaritate 
de clasă se înscrie vizita dum
neavoastră in Republica Gui
neea, alături de tovarășul vos
tru de luptă, acela care, ca și 
dumneavoastră, s-a dăruit in 
întregime poporului său : vrem 
să numim pe președintele Ali
med Sekou Touré, secretarul

general al P.D.G., slujitorul su
prem al poporului.

Republica Socialistă România 
și Republica Guineea au înre
gistrat, in istoriile lor, date im
portante marcate de evenimen
te care le-au permis să realizeze 
salturi și să modifice fundamen
tal regimul lor economic.

în acest context, vorbitorul s-a 
referit la evenimentele impor
tante ale istoriei celor două țări, 
începind cu actul de la 23 Au
gust 1944, în ce privește Româ
nia, și 14 mai 1947 — data creă
rii Partidului Democrat din 
Guineea, declarind : Reaminti
rea acestor date istorice ne per
mite să constatăm o dată mai 
mult că scopurile pe care noi 
le urmărim sint identice și că 
secretarul general al Partidului 
Democrat din Guineea și națiu
nea noastră urmăresc înde
aproape lupta tuturor popoare
lor iubitoare de libertate, pro
gres și pace. Aceasta este una 
dintre calitățile Partidului De
mocrat din Guineea și a pre
ședintelui Ahmed Sekou Touré, 
care, dezvoltind pe baze socia
liste economia națională, acordă 
o mare importanță calificării 
omului, pe dublul plan profesio
nal și ideologic.

Datorită acțiunii dinamice a 
Partidului Democrat din Gui
neea și a guvernului său, regiu
nea administrativă Kankan, al 
cărei oaspete de prestigiu sin- 
teți, a cunoscut — din momentul 
cuceririi de către țara noastră 
a deplinei suveranități — schim
bări calitative în toate dome
niile.

Amintind bunele rezultate pe 
planul economiei rurale, vorbi
torul a subliniat : Țăranii care, 
inainte de octombrie 1958, nu 
cunoșteau utilizarea tractoare
lor. se servesc astăzi de ele. A- 
ceste tractoare, din care 90 la 
sută sint de fabricație româ
nească, dau satisfacție țăranilor 
noștri.

In această luptă pentru mo-

Nicolae Ceaușescu
din regiune sînt de proveniență 
românească. Aceasta constituie 
tocmai o expresie a acestor re
lații de colaborare, (Aplauze). 

In cursul acestei vizite am a- 
juns împreună cu tovarășul Sc- 
kou Toure la concluzii comune 
cu privire la intensificarea cola
borării economice dintre țările 
noastre. (Aplauze).

In următorii ani urmează ca 
împreună să construim cîteva 
întreprinderi menite să contri
buie la dezvoltarea industriei, 
o mare fermă agricolă care să 
contribuie, de asemenea, la dez
voltarea și in domeniul agricol 
— deci să contribuie, în spiritul 
solidarității și prieteniei, la ri
dicarea bazei materiale pentru 
Guineea nouă și independentă. 
(Aplauze).

De asemenea, am ajuns la 
multe concluzii comune cu pri
vire la intensificarea solidarită
ții în lupta împotriva imperialis
mului, colonialismului și neoco
lonialismului.

Considerăm că trebuie inten
sificate eforturile pentru a pune 
Capăt dominației coloniale în A- 
frica, pentru a asigura popoare
lor dreptul de a fi stăpîne pe 
destinele lor, de a se dezvolta 
libere și 
plauze).

Pornind 
preocupări 
concluzia de a încheia împreună 
un Tratat de prietenie și coo
perare, care va așeza relațiile 
dintre România și Guineea pe 
o bază trainică, de solidaritate, 
de prietenie și colaborare. (A- 
plauze).

Iată, dragi tovarăși și prieteni, 
de ce doresc să declar și aici 
că sîntem pe deplin satisfăcuți 
de rezultatele vizitei, de convor
birile, acordurile și înțelegerile 
pe care le-am realizat cu tova
rășul Sekou Toure, cu conduce
rea partidului și statului dum
neavoastră. (Aplauze).

Sîntem ferm hotăriți să facem 
totul pentru ca toate acordurile 
și înțelegerile realizate să fie 
înfăptuite în cele mai bune con- 
dițiuni și in cel mai scurt timp. 
(Aplauze). Dorim ca această 
colaborare dintre țările noastre 
să se desfășoare în așa fel, in
cit să constituie un exemplu de 
felul în care două popoare știu 
să colaboreze pentru a-și asigu
ra dezvoltarea lor economică 
independentă, pentru a-și asi
gura bunăstarea și fericirea. 
(Aplauze).

Cu această convingere, doresc, 
încă o dată, să vă urez dumnea
voastră, întregului popor frate 
al Guineei multe și multe succe
se in toate domeniile de acti
vitate. (Aplauze).

Să se dezvolte și să înflo
rească continuu prietenia dintre 
poporul român și poporul gui
neez ! (Aplauze).

Trăiască solidaritatea popoa
relor noastre, a tuturor statelor 
socialiste șl a tuturor țărilor care 
luptă împotriva imperialismului, 
a tuturor forțelor care luptă 
pentru o politică nouă de pace 
și colaborare ! (Aplauze).

Trăiască poporul guineez ! 
Multă fericire și multă sănă

tate ! (Aplauze).

»
Stimate tovarășe Sekou Touré, 
Doamnă Andree Touré, 
Tovarășe Guvernator regio

nal Alaphaix Korouma,
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să vă adresez uum- 
neavoastră, tuturor locuitorilor 
din regiunea și orașul Kankan, 
un salut călduros și cele mai 
bune urări de sănătate. (Aplau
ze).

Sintem deosebit de mulțumiți 
că, vizitînd Republica Guineea, 
avem posibilitatea să cunoaștem 
și regiunea Kankan, să cu
noaștem cîte ceva din munca 
și eforturile pe care le faceți, 
sub conducerea Partidului De
mocrat din Guineea, pentru dez
voltarea economico-socială, pe 
drumul socialismului. (Aplauze).

Din cele prezentate aici de 
șeful administrației regionale 
de stat, din ceea ce am văzut în 
cursul acestei demonstrații, pre- 
zentind din realizările industriei 
și agriculturii, am putut consta
ta cu multă satisfacție înfăptui
rile obținute în anii de cind 
Republica Guineea este liberă 
și independentă. (Aplauze).

Ne aflăm de trei zile în Gui
neea prietenă. Am avut con
vorbiri cu tovarășul Sekou 
Toure și alți conducători ai 
partidului și statului dumnea
voastră. în cursul convorbirilor 
am putut constata cu multă bu
curie o serie de realizări pe 
care le-ați obținut, programul 
de dezvoltare viitoare a Repu
blicii Guineea și, ca prieteni, ne 
bucură toate aceste realizări. Vă 

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

Republica Socialistă România, 
care sărbătorește în acest an 30 
de ani de cînd poporul a devenit 
stăpin pe destinele sale, a obți
nut succese importante, făurind 
societatea socialistă, care a asi
gurat întregului popor bună
starea, fericirea, independența și 
suveranitatea. Din propria noa
stră experiență, știm că făurirea 
unei noi orinduiri sociale cere 
eforturi susținute din partea în
tregului popor. Pentru a făuri 
societatea socialistă, trebuie uni
te toate eforturile, dezvoltat pu
ternic agricultura, industria, în- 
vățămintul, pentru a crea o bază 
trainică pentru ridicarea conti
nuă a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului. De ase
menea, pentru construirea cu 
succes a unei societăți noi tre
buie întărită solidaritatea intre 
toate popoarele care au trecut 
sau trec pe calea noii orinduiri 
sociale.

Țările socialiste reprezintă un 
puternic sprijin pentru toate po
poarele care au scuturat domi
nația străină, asuprirea naționa
lă, și sînt hotărîte să-și făureas
că o viață liberă, independentă, 
fericită.

Tocmai în acest spirit al soli
darității și prieteniei are loc vi
zita noastră in Guineea, la in
vitația tovarășului Sekou Toure. 
(Aplauze).

In anii care au trecut, intre 
țările noastre s-au dezvoltat con
tinuu relațiile de prietenie și 
colaborare ; chiar din ceea ce a 
spus șeful administrației, a reie
șit că 99 la sută din tractoarele

independente. (A-

tocmai de la aceste 
comune, am ajuns la

Adunarea ia sfirșit într-o at
mosferă de puternic entuziasm 
popular, de înălțătoare priete
nie.

în continuare, cei doi pre
ședinți, celelalte persoane ofi
ciale române și guineeze sînt 
invitați la sediul guvernatoru
lui, unde se oferă o masă. Mul
țimea masată în fața clădirii 
face o Caldă manifestație de 
simpatie conducătorilor Romă-

niei și Guineei, își exprimă din 
nou, pe calea dansului și cinte- 
cului — însoțitori permanenți ai 
vieții cotidiene a acestui popor, 
atît de înzestrat din punct de 
vedere artistic — sentimentele 
de afecțiune față de aceștia.

Aici are loc o altă secvență e- 
moționantă din suita atit de 
numeroaselor momente de ne
uitat ale vizitei în Guineea, ca 
și în Liberia și Argentina.

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

— Bună ziua, tovarășe pre
ședinte, îngăduiți-mi să vă spun 
bine ați venit la noi !

Este tehnicianul Bari Omaru, 
care s-a specializat la Uzinele 
de tractoare din Brașov, în ve
derea asistenței tehnice pentru 
tractoarele românești, ce dau 
rezultate atît de bune sub soa
rele dogoritor al tropicelor.

lnalții oaspeți îi strîng mina, 
îl felicită pentru cunoștințele 
sale avansate de limbă română, 
îl întreabă unde lucrează în pre
zent.

— La Agrima — întreprinde
re pentru importul de mașini a- 
gricole, răspunde tînărul. Sîn
tem foarte mulțumiți de felul 
cum funcționează tractoarele 
românești, pe care le cunosc 
atit de bine. Este un mare aju
tor pentru care vă mulțumim.

— Să mai vii în România, i se 
adresează președintele Consiliu
lui de Stat. Dacă vom monta 
aici o linie de tractoare, acest 
lucru va fi cu atît mai indicat.

Petrecuți de uralele populației 
cei doi președinți, tovarășele 
Elena Ceaușescu și Andrée 
Sekou Touré, se îndreaptă spre 
aeroport unde, cu aceleași ono
ruri militare ca și la venire, se 
reimbarcă in avion.

șefului statului român 
prezentantul 
solidare față 
lor africane 
ma țară în 
Africii, care 
neea-Bissau.
cheiată de un grup de comba
tanți și combatante ale forțelor 
armate guineeze care execută cu 
precizie, în fața oaspeților, un 
exercițiu de luptă : sînt apără
torii de nădejde ai cuceririlor 
poporului, gata de a da forțelor 
coloniale o lovitură zdrobitoare,

pe re- 
unei țări profund 
de crezul popoare- 
încă asuprite, pri- 
afara continentului 
a recunoscut Gui- 
Defilarea este în-

Cuvîntarea
Nicolae

Stimale tovarășe Sekou Touré,
Tovarășă Andrée Touré,
Tovarășe guvernator regional

Meri Keita,
Dragi tovarăși și prieteni.

Orașul Labé s-a îmbrăcat

haine de sărbă

Aceleași scene de neuitat ale 
unei primiri entuziaste le reîn- 
tilnim și în cursul celei de-a 
doua etape a vizitei în provin
cie — orașul Labă, capitala re
giunii cu același nume și a pro
vinciei Guineea de mijloc, sau, 
cum i se mai spune, „Castelul 
de apă“ al Africii occidentale, 
deoarece de aici izvorăsc trei 
din cele mai importante fluvii 
ale continentului — Senegalul. 
Gambia și Nigerul. Survolăm o 
regiune de platouri, dominată 
de masivul muntos Fouta Dial- 
lon, ale cărui vîrfuri mai im
portante — Dalaba șt Loura — 
ating 1 000—1 500 m, în jurul lor 
dezvpltîndu-se principale centre 
turistice ale țării. Masivul amin
tit este, însă, în primul rind un 
important depozit de diferite 
minereuri, în curs de prospec
tare. și evaluare, potrivit direc
tivelor actualului plan cincinal 
de dezvoltare, adoptat anul tre
cut de cel de-al X-lea Congres 
al Partidului Democrat din Gui
neea. De fapt, întregul subsol 
guineez este bogat in resurse 
naturale, zăcămintele de bau
xită reprezentînd aproximativ 20 
la sută din rezervele minerale, 
iar cele de minereu de fier — 
cu un procentaj util foarte ri
dicat, 65 la sută — fiind eva
luate la peste 1 miliard de tone. 
Trecerea la exploatarea tuturor 
acestor resurse creează premi
sele industrializării țării. Prin 
hublourile avionului se pot ve
dea lanuri și livezi întinse: cele 
trei cursuri de ape permit iri
garea unor mari suprafețe de 
terenuri de pe care se culeg re
colte bogate de cereale, legume 
și fructe, ca și de plante aro
mate care se cultivă pentru dis
tilarea de parfumuri.

Despre toate acestea, locuito
rii din Labe raportează cu mîn
drie prietenilor români în ca
drul marii Adunări populare și 
defilării de pe Stadionul central 
al orașului. „Trăiască planul 
nostru cincinal de dezvoltare !“, 
„Producția este criteriul revolu
ției“, asemenea lozinci de pe 
pancartele pe care le poartă cu 
ei participanții la defilare ex
primă un adevăr fundamental 
pe care poporul acestei țări și 
l-a însușit și pe care se stră
duiește prin toate mijloacele 
să-1 traducă în viață.

Adunarea populară a repre
zentat punctul culminant al 
unor mari și entuziaste manifes
tări care au început încă de la 
aterizarea aeronavei pe aero
port, unde oaspeții au fost sa
lutați de Sekou Cherif, membru 
al Comitetului Central al Parti
dului Democrat din Guineea, 
ministrul dezvoltării locale a 
provinciei Guineea de mijloc, 
Seydou Maleyah Diallo, secretar 
federal al P.D.G. pentru regiu
nea Labe, și de El Hadj Keita, 
guvernatorul regiunii. Drapelele 
românești și guineeze, portrete
le celor doi conducători, lozin
cile, oamenii în costume de săr
bătoare, totul im'primă și popa
sului în orașul Labe caracterul 
unei mari festivități populare. 
Pe o mare pancartă stă scris în 
limba română: „Bun venit de
legației viteazului popor român!“ 
Alte pancarte proclamă: „Tră
iască România și Guineea, anti
imperialiste și anticolonialiste!“, 
„Viață lungă luptătorilor pentru 
pace și libertate — Nicolae 
Ceaușescu și Sekou Toure !“

Dintr-un colț al aeroportului 
se aude scandat fără întrerupe
re numele conducătorului iubit 
„Ceaușescu — Ceaușescu!“ Sint 
un grup de profesori români 
trimiși să lucreze în Guineea in 
baza înțelegerilor de colaborare 
existente. Ei poartă, larg desfă
șurate, două mari steaguri ro
mânești, înconjoară cu dragoste

pe secretarul general al parti
dului. Pe întreg aeroportul, ca 
și de-a lungul traseului în lun
gime de patru kilometri pînă la 
stadion reîntîlnim aceeași atmo
sferă de vibrant entuziasm, greu 
de descris în cuvinte, pe care 
am cunoscut-o la Conakry și la 
Kankan, pe tot parcursul vizitei 
in Guineea.

Automobilele deschise în care 
călătoresc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Touré, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Andrée Touré fac 
turul de onoare al stadionului, 
in mijlocul ovațiilor care nu 
mai contenesc. Aspectul stadio
nului, de formă dreptunghiula
ră, este impresionant : tribuna 
este drapată în steaguri tricolo
re românești și guineeze. iar 
cele trei laturi care o încadrea
ză par o mare unduitoare de un 
alb imaculat — sînt mii și mii 
de oameni, bărbați și femei, îm- 
brăcați toți in veșminte de a- 
ceeași culoare, manifestînd toți 
aceeași voioșie și exuberanță. în 
fața tribunei, un uriaș panou, cu 
litere roșii pe fond alb : „Tră
iască președinții Nicolae 
Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Touré. doi mari prieteni, doi 
mari lideri a două mari revo
luții !“

Și aici, la Labé, locuitorii țin 
să arate solilor poporului ro
mân. în cadrul defilării care ur
mează, tot ce au mai bun, tot 
ce au înfăptuit, roadele — poa
te încă modeste în anumite pri
vințe — ale eforturilor lor pen
tru un viitor prosper, dar cu atît’ 
mai remarcabile dacă se ține 
seama de nivelul de la care s-a 
pornit cu 16 ani în urmă. în mo
mentul proclamării independen
ței. Un grup de militanți ai Par
tidului Democrat din Guineea 
purtînd o pădure de steaguri ro
mânești și guineeze smulge ro
pote de aplauze. Ansamblurile 
de dansuri populare, grupurile 
de sportivi și sportive se 
.disting și aici prin suplețe 
și grație, printr-o vitalitate 
de nestăvilit, simbolizată de 
silueta elefantului — sily 
— care poate fi întîlnită 
azi ca emblemă pretutindeni în 
această țară. în incinta stadio
nului se așterne o clipă de tă
cere : defilează, într-o aliniere 
perfectă, un grup de luptători 
ai forțelor de eliberare din Gui
neea-Bissau ; pe fețele lor dîr- 
ze se citește hotărîrea de a-și 
elibera, pînă la ultima palmă de 
pămînt, patria lor. în dreptul 
tribunei ei salută în persoana

așa cum s-a întîmplat și cu doî 
ani în urmă, cînd unitățile de 
intervenție venite din afară au 
fost complet lichidate.

în aceeași ambianță de entu
ziasm, ia cuvîntul guvernatorul 
regiunii Labe, El Hadj Mery 
Keita, care rostește o alocuțiu
ne de salut.

Cuvîntul de răspuns al tova
rășului Nicolae Ceaușescu este 
marcat de aplauze puternice, de 
ovații.

(Continuare tn pag. a Vl-a)

tovarășului
Ceaușescu

To-

Aș dori să încep prin a vă a- 
dresa dumneavoastră, tuturor lo
cuitorilor regiunii și orașului 
Labé un salut frățesc și căldu
ros din partea noastră, din par
tea întregului popor român. 
(Aplauze).

Ne aflăm de trei zile în Gui
neea prietenă ea invitați ai to
varășului Sekou Touré, ai parti
dului și guvernului Guineei. 
(Aplauze).

Facem această vizită de prie
tenie pentru a pune împreună 
bazele unei dezvoltări și mai 
puternice a colaborării și solida
rității dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Democrat din 
Guineea, dintre România și 
Guineea. (Aplauze).

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

Am putut, în aceste zile, să 
cunoaștem unele realizări ale 
poporului guineez pe calea dez
voltării economico-sociale.
varășul Sekou Touré ne-a vor
bit și de ceea ce s-a înfăptuit 
pină acum și despre planul de 
dezvoltare pe următorii cinci 
ani.

Ca prieteni sintem deosebit de 
bucuroși de progresele, de re
zultatele pe care le-ați obținut 
pină acum în dezvoltarea eco- 
nomico-socială, în întărirea 
dependenței și suveranității 
triei dumneavoastră.

De asemenea, încercăm o — , 
osebită satisfacție cunoscind 
planul de dezvoltare viitoare, 
eforturile pe care poporul prie
ten guineez, sub conducerea 
Partidului Democrat din Gui
neea, dorește să le realizeze 
pentru a dezvolta puternic în
treaga viață socială. Dorim să 
vă adresăm pentru realizările 
de pină acum cele mai calde fe
licitări și, totodată, urări de în
deplinire cu succes a planului 
cincinal viitor. (Aplauze).

România va sărbători în acest 
an 30 de ani de la trecerea pe 
calea făuririi unei noi orinduiri 
sociale. în acești ani am lichidat 
definitiv clasele exploatatoare, 
am făurit o societate nouă, so
cietatea socialistă a muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor care, 
uniți, își făuresc viața liberă, așa 
cum o doresc ei. (Aplauze).

Am realizat succese însemnate 
pe calea dezvoltării industriei, 
agriculturii, științei, culturii, a 
ridicării nivelului de trai al în
tregului nostru popor.

Realizările României socialiste, 
ca și ale altor țări socialiste, de
monstrează încă o dată că atunci 
cînd un popor este liber și stă- 
pîn pe destinele sale, poate reali
za, într-un scurt timp, o puter
nică dezvoltare în toate dome
niile de activitate. (Aplauze).

Din propria experiență a po
porului român știm că pentru a 
înfăptui cu succes dezvoltarea 
economiei, culturii, pentru a ri
dica nivelul de viață al poporului 
sînt necesare eforturi serioase 
ale tuturor oamenilor muncii. în
făptuirea acestora necesită uni
rea întregului popor, sub condu
cerea partidului, care îndrumea- 
ză intreaga activitate pentru că 
numai în strînsă unitate se poate 
realiza victoria noii orinduiri so
ciale. (Aplauze).

De asemenea, pentru a asigura 
progresul rapid économico-soci
al este necesară dezvoltarea so
lidarității intre statele care luptă 
pentru propășirea lor economi- 
co-socială independentă.

in- 
pa-

de-

Tocmai pornind de la aceasta, 
România dezvoltă larg colabo
rarea cu toate țările socialiste, 
cu toate statele care luptă pen
tru a-și asigura dezvoltarea in
dependentă. Totodată, dezvoltăm 
relații cu toate statele lumii pe 
baza principiului egalității, res
pectului, independenței, 
nității și neamestecului 
burile interne.

Ne pronunțăm ferm 
respectarea dreptului 
națiuni, a fiecărui popor 
stăpîn pe destinele sale._ __ v.
făuri viața in mod liber și in
dependent, fără nici un amestec 
din afară. (Aplauze).

Știm că în lume mai sint forțe 
reacționare, că continuă politica 
imperialistă, colonialistă și neo
colonialist». De aceea, conside
ram că trebuie intensificată 
lupta pentru a lichida aceste 
stări de lucruri vechi, care apar
țin trecutului. (Aplauze).

Sprijinim activ lupta popoare
lor din Guineea-Bissau, Angola, 
Mozambic, Namibia, împotriva 
dominației coloniale și sintem 
siguri că, cu sprijinul forțelor 
progresiste, antiimperialiste de 
pretutindeni, aceste popoare vor 
uze)"6 victoria deplină. (Apla-

In dorința de a identifica noi 
cai de dezvoltare a colaborării 
intre țările noastre, am discutat 
Pe larg cu tovarășul Sekou 
Toure, cu alți tovarăși din con
ducerea de partid și a statului 
dumneavoastră și am pus bazele 
unor acorduri de cooperare eco
nomica, tehnică, științifică. în ve
derea dezvoltării economico-so
ciale. (Aplauze). Sintem convinși 
ca acordurile pentru înfăptuirea 
în comun a unor întreprinderi, 
a unor activități în domeniile 
minier, petrolier, agricol, vor 
constitui realizări importante în 
dezvoltarea economico-socială a 
Guineei prietene. (Aplauze). Do
resc să declar și aici că vom 
face totul pentru a realiza în 
cele mai bune condiții aceste a- 
corduri și înțelegeri, astfel incit 
colaborarea noastră să fie un 
exemplu de felul cum pot co
labora două state independente, 
dornice să-și unească forțele 
pentru progresul lor economic și 
social. (Aplauze).

Cum era și firesc, am discutat 
și multe probleme ale situației 
internaționale. Am ajuns Ia con
cluzia comună de a întări soli
daritatea noastră și de a acționa 
pentru dezvoltarea solidarității 
cu țările socialiste, cu toate sta
tele și popoarele care luptă îm
potriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului. 
(Aplauze).

Sintem siguri că acordurile ca
re le-am realizat, inclusiv Tra
tatul de prietenie și cooperare, 
pe care îl vom semna astăzi, în
tre România și Guineea, pun 
bazele unei colaborări și solida
rități trainice între Partidul Co
munist Român și Partidul De
mocrat din Guineea, intre po
porul român și poporul guineez.

Să facem totul pentru a întări 
colaborarea și solidaritatea 
noastră, pentru binele popoare
lor noastre, pentru cauza socia
lismului și păcii în lume ! (A- 
plauze).

Vă urez dumneavoastră, tutu
ror locuitorilor din reg anca La
bă, întregului popor guineez 
succese tot mai mari, sub condu
cerea Partidului Democrat din 
Guineea, in frunte cu tovarășul 
Sekou Toure, pentru înfăptuirea 
tuturor obiectivelor ! (Aplauze).

Trăiască prietenia dintre 
România și Guineea !

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

suvera- 
in tre-

pentru 
fiecărei 
de a fi 
de a-și
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Cu prilejul ceremoniei semnării 
documentelor româno-guineeze

După cum s-a anunțat, luni 
după-âmiază, la Conakry a avut 
loc, într-un cadru festiv, cere
monia semnării documentelor 
româno-guineeze, documente ca

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvintarea tovarășului 
SEKOU TOURE

Tovarășe secretar general al 
Partidului Democrat din Gui
neea,

Aș dori să încep prin a da 
expresie sentimentelor de prie
tenie și solidaritate ale Parti
dului Comunist Român și po
porului român față de Partidul 
Democrat din Guineea, față de 
poporul guineez.

Am semnat împreună Trata
tul de prietenie și cooperare și 
Comunicatul comun, care sinte
tizează dorința noastră — a 
Partidului Comunist Român și 
Partidului Democrat din Gui
neea, a guvernului României 
socialiste și guvernului Repu
blicii Guineea, de a dezvolta 
prietenia și colaborarea multi
laterală dintre partidele și ță
rile noastre.

Cu puțin timp înainte au fost 
semnate, de către colaboratorii 
noștri. acorduri și documente 
importante cu privire la coope
rarea economică, tehnico-știîn- 
țifică și culturală dintre țările 
noastre.

Iată de ce putem afirma că 
vizita pe care am efectuat-o în 
țara dumneavoastră, convorbi
rile pe care le-am avut și, mai 
cu seamă, rezultatele acestora 
— înscrise în documente
le amintite — constituie un 
eveniment istoric în relațiile din
tre România și Guineea. Fă
ră îndoială că în aceste docu
mente am pus împreună ba
zele unei prietenii și colaborări 
trainice pe principiile deplinei 
egalități, respectului și avanta
jului reciproc. Afirmarea și a- 
șezarea relațiilor dintre parti
dele și țările noastre pe aceste 
principii are o importanță deo
sebită in lumea de astăzi, iară 
îndoială că primii beneficiari ai 
acestei colaborări vor fi po
poarele român și guineez.

Noi dorim — așa cum am mai 
afirmat — de a realiza in cele 
mai bune condiții — și în cel 
mai scurt timp, toate acordu
rile și înțelegerile realizate în 
aceste zile. Prin aceasta pu
nem bazele unei colaborări re
ciproc avantajoase, vom intensi
fica schimburile de delegații, 
schimburile de specialiști și de 
cadre din diferite domenii de 
activitate intre țările noastre. A- 
cest lucru reprezintă, de altfel, 
un factor hotărîtor pentru în
făptuirea tuturor acordurilor 
pentru că. pină la urmă, reali
zarea întreprinderilor și coope
rarea la care am căzut de a- 
cord depinde de oameni, de ca
drele care vor acționa pentru 
înfăptuirea lor.

Doresc încă o dată să . vă a- 
sigur că vom face totul și in ce 
privește cadrele și din toate 
punctele de vedere pentru a în
deplini in cele mai bune condi
ții acordurile realizate și în
făptui asemenea cooperări care, 
realmente, să constituie un 
exemplu de felul cum pot două 
țări prietene, animate de ace
eași dorință de a-și făuri o eco
nomie liberă, independentă și 
socialistă, să coopereze.

Iată de ce se poate spune că 
aceste acorduri și înțelegeri au 
și o semnificație mai largă, in
ternațională, ele vin să întăreas
că tendințele care se manifestă 
tot mai puternic în lume, de a 
așeza relațiile dintre națiuni pe 
principii noi. Am ajuns la înțe- 
laferi bune și în ce privește 
elaborarea pe plan internațio
nal, în lupta pentru afirmarea 
noilor principii de dreptate so
cială, pentru afirmarea princi
piilor socialiste în relațiile din
tre state și pe plan național.

Fără îndoială că țările socia
liste vor colabora și mai strins 
pentru a contribui la lichidarea 
colonialismului, neocolontalis- 
mului. pentru a ajuta mișcările 
de eliberare națională din A- 
frica să obțină victoria deplină, 
așa cum vom conlucra mai ac

re exprimă pregnant caracterul 
deosebit de fructuos al in- 
tîlnirii dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Ahmed 
Sekou Toure, al întregii vizite 

tiv în realizarea unei politici 
de pace și cooperare între toa
te statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. Sigur, fiind 
revoluționari, este de înțeles că 
am acordat atenție mare dez
voltării revoluționare a societă
ții omenești. înțelegem că tre
buie sprijinite popoarele care 
luptă pentru a-și făuri o viață 
liberă, independentă, ținînd sea
ma de condițiile concrete, _ de 
dreptul fiecărui partid, fiecărui 
popor de a-și alege calea și de 
a rezolva problemele corespun
zător condițiilor istorice și so
ciale in care își desfășoară ac
tivitatea.

Fără îndoială că lumea de as
tăzi impune o întărire a cola
borării, a solidarității militante 
în toate domeniile de activitate 
•și noi doi, partidele noastre, 
popoarele noastre s-au înțeles 
de a întări această solidaritate 
militantă.

Am avut prilejul să cunoaș
tem cîte ceva, în acest timp 
scurt, din realizările și din preo
cupările Partidului Democrat 
din Guineea și poporul guineez. 
Ca prieteni și ca frați, ca tova
răși de luptă ne bucură foarte 
mult ceea ce ați realizat pe ca
lea dezvoltării economico-socia- 
le și consolidării independenței 
Guineei. Avem convingerea că 
poporul guineez, sub conducerea 
partidului său, are mari per
spective pentru înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării. Vom fi 
deosebit de fericiți dacă priete
nia dintre țările noastre va con
stitui un anumit sprijin în re
alizarea acestui program ; așa 
cum și pentru noi cooperarea cu 
dumneavoastră constituie un a- 
numit sprijin în realizarea pro
gramului țării noastre.

Aș dori să exprim mulțumi
rile , mele, ale tovarășei mele, 
ale colaboratorilor mei pentru 
primirea ospitalieră, prieteneas
că și caldă de care ne-am bucu
rat din partea dumneavoastră. 
Doresc să mulțumesc populației 
din Conakry, din Kankan, din 
Labe, pentru manifestările de 
prietenie și de solidaritate cu 
care am fost intimpinați în 
aceste zile. în toate acestea am 
văzut exprimarea sentimentelor 
întregului popor guhreez. Am 
văzut în aceasta expresia senti
mentelor față de poporul român: 
așa cum și poporul român nu
trește aceleași sentimente față 
de poporul prieten guineez și. 
sint sigur, vizita pe care o veți 
face în România vă va convinge 
de aceasta.

Doresc să exprim dorința 
noastră ca dumneavoastră, to
varășe Sekou Touré, impreună 
cu doamna Andree Touré, să 
efectuați în cel mai scurt timp 
o vizită în România.

în încheiere, ținînd seama că 
în curind vom părăsi Guineea 
prietenă și ne vom întoarce spre 
țara noastră, doresc să urez po
porului prieten guineez succese 
tot mai mari in întreaga sa ac
tivitate.

Trăiască și să se dezvolte ne
contenit prietenia dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Democrat din Guineea ! 
(Aplauze).

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

Trăiască solidaritatea in lupta 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neccolonialismu- 
lui, a popoarelor noastre, a par
tidelor noastre, a tuturor țărilor 
socialiste, a tuturor statelor care 
se pronunță pentru o politică 
nouă !

Trăiască Republica Guineea și 
poporul guineez !

Trăiască secretarul general al 
Partidului Democrat din Gui
neea, tovarășul Sekou Touré, și 
soția sa ! (Aplauze).

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

ale cărei rezultate dovedesc in
trarea relațiilor româno-guineeze 
intr-o nouă și rodnică etapă de 
dezvoltare, in interesul celor

Tovarășe secretar general al 
Partidului Comunist Român.

La capătul convorbirilor 
noastre, cele două delegații au 
pus Ia punct importante docu
mente sub l'ormă de acorduri 
— in număr de șase, un Tratat 
de prietenie și un Comunicat 
comun.

Aceste opt documente expri
mă in fața lumii voința comu
nă a celor două guverne și 
partide ale noastre, in numele 
celor două popoare ale noastre, 
de a coopera sincer, loial, în
tr-un spirit profund de priete
nie militantă.

Sint mipdru să exprim, in 
numele poporului Guineei, to
tala mea satisfacție pentru spi
ritul în care s-au desfășurat 
convorbirile noastre. Și, înainte 
de toate, pentru identitatea d« 
obiective care s-a degajat din 
declarațiile noastre atit în legă
tură cu politica națională a parti
delor noastre, cit și cu privire 
la politica lor internațională.

Noi cons'iderăm vizita “dum
neavoastră în Guineea ca o eta
pă decisivă în strîngerea legă
turilor de cooperare militantă 
între curajosul popor român și 
poporul Guineei — două popoa
re care au optat de o manieră 
ireversibilă, hotărîte și pline de 
încrederp, să-și asume totalita
tea responsabilităților lor istori
ce atit prin rezolvarea corectă a 
ansamblului problemelor care 
condiționează existența și dez
voltarea lor, cit și prin a aduce 
într-un mod tot mai activ con
tribuția lor la soluționarea, tutu
ror problemelor internaționale, 
în scopul favorizării instaurării 
unei lumi a dreptății, solidari
tății și păcii.

Noi vom păstra o amintire de 
neuitat despre șederea dumnea
voastră în Guineea. Noi vom 
reține din intilnirile și convor
birile pe care le-am avut cu 
dumneavoastră sinceritatea și 
convingerea in afirmarea opțiu
nilor revoluției socialiste, since
ritatea și convingerea în cău
tarea soluțiilor care să permită 
o cooperare durabilă intre Gui
neea și România. In cadrul a- 
cestei cooperări, Guineea salută 
faptul că poate conta pe deplin 
pe experiența bogată acumulată 
de Partidul Comunist Român și 
de guvernul României în înde
plinirea sarcinilor atit de difici
le ale edificării unei vieți na
ționale fondată pe opțiunile so
cialiste, ceea ce înseamnă un 
popor eliberat de toate bariere
le, stăpîn pe destinul său, și 
care luptă constant pentru în
tărirea păcii intre națiuni.

De asemenea, trebuie să sub
liniem ajutorul pe care Româ
nia a decis să-l acorde pentru 
dezvoltarea economică, socială 
și culturală a Guineei. Pentru 
noi contează nu atit importan
ța numerică a ajutorului, cit 
mai ales calitatea acestuia. 
Dumneavoastră ați afirmat, de 
altfel, că România nu înțelege 
să aibă doar raporturi comercia
le cu Guineea, adică să importe 
din Guineea anumite materii 
prime necesare industriei sa
le. România înțelege, dimpo
trivă să-și aducă contribuția sa, 
o contribuție de calitate, la de
mararea economiei Guineei, eco
nomie ce a suferit de pe urma 
dominației coloniale și care ră- 
mine incă înapoiată datorită 
absenței unei baze dinamice care 
să permită valorificarea între
gului potențial economic de 
care dispune Guineea pe solul 
și in subsolul său. Spunem de 
aceea — așa cum ați spus și 
dumneavoastră — că cooperarea 
trebuie să tindă la valorificarea 
materiilor prime pe care Gui
neea poate să Ie producă, spu
nem că aceasta este opțiunea 
economică a Partidului Demo
crat din Guineea, adică să pună 
la dispoziția poporului toate 
mijloacele necesare evoluției 
sale rapide. Și ultima conferin
ță ce s-a ținut la Conakry, care 
a reunit pe producătorii de bau
xită, a ascultat și a aprobat li

două popoare, al cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

Cu prilejul ceremoniei semnă
rii documentelor, cei doi șeii de 
stat au rostit cuvîntări.

niile directoare pe care Guineea 
le-a trasat în materie de dez
voltare economică.

Este, de altfel, ceea ce ați a- 
firmat și dumneavoastră în 
discursurile rostite la Conakry, 
la Kankan și Ia Labe.

Dorim ca in numele poporului 
Guineei să vă adresăm mulțu
mirile noastre sincere.

înțelegem deci voința poporu
lui roman de a face mereu mai 
trainice aceste raporturi de coo
perare cu poporul Guineei. A- 
cordurile care au fost semnate 
exprimă o înțelegere perfectă 
intre cele două guverne ale 
noastre și conțin toate obiecti
vele unei cooperări care va fi 
cu atit mgi fecundă cu cit sco
purile sale reflectă perfect inte
resele solidare ale celor două 
popoare. Declarăm că vom face 
totul pentru a ne onora angaja
mentele noastre în îndeplinirea 
cu fidelitate a acordurilor, a 
tuturor dispozițiilor pe care ele 
le conțin. Noi considerăm că a- 
ceste acorduri nu sini decit un 
prim pas și că alte înțelegeri, 
și mai importante, vor urma, 
întrucit bazele necesare ale 
unei cooperări strinse există : 
încrederea între parteneri, iden
titatea de păreri in problemele 
pe care dorim să le tratăm îm
preună, identitatea de convin
geri ; cu alte cuvinte comunita
tea ideologică care va susține 
ansamblul activităților noastre 
legate direct de aplicarea acor
durilor pe care le-am semnat 
acum.

Sintem siguri că viitorul va 
confirma aceasta și Guineea va 
acționa astfel, incit cooperarea 
cu România să servească ca 
exemplu mobilizator, un exem
plu pentru toate popoarele, în- 
țelegtnd prin aceasta că Guineea 
și România au dat dovadă, ca 
țâri anticolonialiste, antineoco- 
ionialiste, antiimperialiste și 
anticapitaliste, că s-au asociat, 
punind in comun resursele 
lor, pentru a rezolva într-un 
spirit de echitate problemele 
care le interesează. Și aceste 
probleme sint deopotrivă : dez
voltarea industriala a Guineei — 
așa cum ați afirmat dumnea
voastră in mai multe rinduri — 
și schimburi economice cit mai 
largi posibile între Guineea și 
România. Ținem de aceea să 
salutăm pe colaboratorii dum
neavoastră care și-au pus talen
tul în elaborarea acordurilor și 
care au acordat suficientă aten
ție ca dispozițiile acestora șă 
reflecte efectiv declarațiile care 
au fost făcute în numele celor 
două guverne ale noastre, în 
numele partidelor noastre, de 
către dumneavoastră și de că
tre mine.

Ne luăm angajamentul că, în- 
cepind de astăzi, prietenia, so
lidaritatea și fraternitatea mili
tantă dintre România și Guineea 
se vor dezvolta constant și vor 
servi totodată Ia fericirea celor 
două popoare, a poporului român 
și poporului guineean, la consoli- 
darea bazelor independenței na
ționale, suveranității și păcii în 
folosul tuturor națiunilor lumii.

Trăiască opțiunea socialistă ! 
Trăiască prietenia revoluțio

nară !
Trăiască curajosul popor ro

mân !
Trăiască prietenul nostru, pre

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

Noi vom onora invitația 
care ne-a fost adresată de a vi
zita România, dueîndu-ne noi 
înșine pe pămintul românesc și 
exprimind României sentimente
le de fraternitate ale poporului 
Guineei pentru toți bărbații și 
toate femeile acestui popor cu
rajos. (Aplauze).

Trăiască pacea și să progrese
ze continuu prietenia dintre 
România și Guineea ! (Aplauze).

SOLEMNITATEA ÎNMÎNĂRII
UNOR ÎNALTE DISTINCȚII ALE
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REPUBLICII GUINEEA Șl ALE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Vizita șefului statului român 
în Guineea, atit de bogată și 
densă în semnificații, care a 
luat sfîrșit în cursul nopții de 
luni, a. fost marcată la încheie
rea ei de un nou moment care 
a evocat cu pregnanță spiritul 
de prietenie, de considerație și 
prețuire reciprocă, caracteristice 
pe tot parcursul întilnirii dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului co
munist Român, președintele con
siliului de Stat al României, to
varășa Elena Ceaușescu și tova
rășul Sekou Touré, secretar ge
neral al Partidului Democrat am 
Guineea, președintele Republicii 
Guineea, soția sa Andrée Touré.

Desfășurată imediat după ce
remonia semnării documentelor 
româno-guineeze, solemnitatea 
decorării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a tovarășului Sekou 
Touré și tovarășei Andrée Touré 
a reunit, în marea sală a Pala
tului Poporului, pe premierul 
Lansana Beavogui și pe alți 
membri ai Biroului Politic Na
țional, ai Comitetului Central al 
Partidului Democrat și ai gu
vernului, președintele Adunării 
Naționale și alți inalți repre
zentanți ai acestui for legislativ, 
șeful Statului Major General și 
comandanți de arme, conducă
tori ai comitetelor naționale ale 
muncitorilor, femeilor și tinere
tului, alte personalități ale vie
ții publice, delegații ale orașu
lui Conakry, ai tuturor catego
riilor sociale, un mare număr 
de locuitori ai capitalei gui
neeze.

Alături de conducători de par
tid și de stat guineezi se afla 
Aristides Pereira, secretar ge
neral al Partidului African al 
Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde.

Erau prezenți tovarășii Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, Valeriu Geor
gescu, ambasadorul României în 
Guineea, celelalte persoane ofi
ciale care l-au însoțit în vizita 
sa pe șeful statului român.

Asistau la solemnitate șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați la Conakry.

In acest cadru festiv, marcat 
de intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări, precum și 
de o ceremonie fastuoasă, după 
tradițiile țării, ministrul aface
rilor externe al Guineei a dat 
citire, în aplauzele numeroasei 
asistențe, Decretului șeruiui 
statului guineez prin care se a- 
cordă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, „pentru lupta sa e- 
roică pentru salvgardarea țării 
sale și pentru lupta permanen
tă în favoarea popoarelor opri
mate“, Marea Cruce a Ordinu
lui Național „Fidelitatea față da 
Popor“ și distincția de Mare o- 
fițer al acestui înalt Ordin Na
țional „Fidelitatea față de Po
por“ tovarășei Elena Ceaușescu,

Plecarea din Conakry
(Urmare din pag. I)

lutat cu căldură pe conducătorii 
de partid și de stat ai celor două 
țări. Aeroportul era pavoazat cu 
drapelele de stat ale României 
fi Guineei care încadrau por
tretele celor doi șefi de stat. Pe 
mari pancarte erau înscrise lo- 

• zinci evidențiind dorința de a 
adinei prietenia dintre cele două 
popoare, de a diversifica coope
rarea bilaterală, de a aduce o 
nouă contribuție la întărirea păcii 
și promovarea progresului social 
in spiritul convorbirilor dintre 
conducătorii de partid și de 
stat ai României și Guineei.

La sosirea pe aeroport, tova
rășul Nicolae Ceaușescu primește 
raportul comandantului gărzii de 
onoare. In timp ce se trag 21 de 
salve de artilerie, se intonează 
imnurile de stat ale celor două 
țări. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și președintele Ahmed Sekou 
Touré Uec în revistă garda de 
onoare. Apoi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,își ia rămas bun de 
la Aristides Pereira, secretar ge
neral al Partidului African al 
Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde.

Șeful statului român își ia ră
mas bun de la înaltele persona
lități guineeze prezente pe aero
port: Lansana Beavogui, mem
bru al Biroului Politic Național 
al C.C. al Partidului Democrat 
din Guineea, prim-ministru, Is- 
mail Touré, ministrul sectoarelor 
economice și financiare, N’Fama- 
ra Keita, ministrul sectoarelor so
ciale, Moussa Diakité, ministrul 
sectoarelor care se ocupă de pro
blemele interne și de securitate, 
Mamadij Keita, ministrul sec
toarelor culturii și educației, Al
pha Ouniar Barry, ministrul sec
toarelor schimburilor — membri 
ai Biroului Politic Național al 
C.C. al Partidului Democrat din 
Guineea, Fily Cissoko, ministrul 
afacerilor externe, Senainon Be- 
haniz, ministrul informațiilor și 
ideologiei. Alioumé Drame, mi
nistrul planului, tovarășa Hadja 
Mafory Barnfoura, ministru al 
afacerilor sociale și președinte al 
Consiliului Național al Femeilor, 
Elhadj Abdoulaye Touré, mi
nistrul comerțului exterior, La
miné Coudé, ministrul industriei 
și energiei, Mohamed Laminé 
Touré, ministrul minelor și geo
logiei, Alpha Bacar Barry, minis
trul agriculturii, brigăzilor ' de

membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

în aplauzele îndelungi ale ce
lor prezenți, președintele Repu
blicii Guineea petrece eșarfele 
distincțiilor pe umărul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și ai to
varășei Elena Ceaușescu, pe care 
ii îmbrățișează cu căldura.

în continuarea ceremoniei, mi
nistrul afacerilor externe al 
României a dat citire Decretu
lui Consiliului de Stat prin care 
sé conferă tovarășului Sekou 
Touré, secretar general al Parti
dului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Guineea, 
Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România“ clasa I, „pen
tru merite deosebite în lupta 
pentru cucerirea, apărarea și 
consolidarea independenței și 
suveranității de stat a Guineei 
și pentru contribuția remarca
bilă adusă la întărirea relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Guineea“, și 
Ordinul „23 August“ clasa I to
varășei Andrée Touré.

înmînînd aceste înalte dis

producție și cooperativelor — 
membri ai C.C. al P.D,G., alți 
membri ai guvernului, conducă
tori ai organizațiilor de masă și 
obștești, un mare număr de mi- 
litanți ai Partidului Democrat 
din Guineea, care au ținut să fie 
prezenți la ceremonia plecării to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Conducătorul partidului și sta
tului nostru a fost salutat, de 
asemenea, pe aeroport de șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
în Guineea. Erau de față Valeriu 
Georgescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în 
Republica Guineea, membrii Am
basadei și specialiștii români care 
lucrează în Guineea, ce l-au sa
lutai cu multă căldură pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, urîndu-i 
drum bun.

Locuitorii din Conakry au ve
nit, de asemenea, în mare nu
măr, să-l salute pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Mulțimea a- 
dresează urări de drum hun, 
scandează lozinci: „Trăiască Ro
mânia“, „Trăiască Ceaușescu“, 
„Trăiască Ahmed Sekou Touré“, 
„Trăiască prietenia româno-gui- 
neeză".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint 
conduși la scara avionului de 
președintele Ahmed Sekou Tou
ré și soția sa, Andrée Touré, 
care își iau un călduros rămas 
hun. Conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări își 

tincții, șeful statului român îm
brățișează cu multă prietenie pe 
președintele Republicii Guineea 
și soția sa.

Asistăm la o adevărată ma
nifestare a prieteniei româno- 
guineeze, asistența omagiind 
timp îndelungat pe cei doi șefi 
de stat. Pecetluind o dată mai 
mult prietenia dintre popoarele, 
partidele și țările noastre, în 
cronica cărora va rămine înscri
să ca un eveniment istoric vi
zita șefului statului român, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu îm
brățișează din nou pe tovarășul 
Sekou Touré și tovarășa An
drée Sekou Touré, în aplauzele 
vii. puternice, ale celor de față.

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

Programul a cuprins cantata 
„Tunyale“ — „Acesta este ade
vărul“, care evocă măreția ve
chilor state africane, îndemnind 
la unitatea tuturor popoarelor 
continentului. în condițiile noi 
cînd cea mai mare parte din- 

strîng călduros mîinile, se îm
brățișează. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu își exprimă speranța, 
adresîndu-se președintelui Toure, 
de a-l vedea cît mai curind în țara 
noastră. Președintele Guineei 
mulțumește prietenește. Apoi, 
președintele Ahmed Sekou Toure 
își ia rămas bun de la ceilalți 
oaspeți români care au însoțit pe 
șeful statului român în vizita fă
cută în Guineea, tovarășii Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Ștefan Andrei, 

De h bordul avionului
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a trimis tovarășului AHMED 
SEKOU TOURE, secretar general al Partidului' Democrat din 
Guineea, președintele Republicii Guineea, următoarea tele
gramă :

Părăsind frumoasa Dumneavoastră țară, doresc să vă exprim 
incă o dată, stimate tovarășe președinte, în numele meu și al 
tovarășei mele, cele mai sincere mulțumiri pentru primirea 
cordială și ospitalitatea desăvirșită de care ne-am bucurat in 
l.ot timpul vizitei noastre în Republica Guineea.

Am ferma convingere că vizita făcută, contactele și convor
birile pe care le-am avut, precum și documentele semnate cu 
acest prilej se vor înscrie ca o nouă și prețioasă contribuție la 
dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Democrat din Guineea, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Guineea. în interesul celor 
două popoare ale noastre, al cauzei colaborării și păcii în lume.

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

tre ele și-au recăpătat liberta
tea, pentru ca Africa să dobin- 
dească o strălucire și mai pu
ternică — în interpretarea or
chestrei naționale „Horoya“. An
samblul Armatei populare a 
prezentat apoi baletul „Spulbe
rarea miturilor“, care, într-o 
manieră coregrafică profund o- 
t'iginală, caracteristică dansuri
lor guineeze, înfățișează, într-o 
suită de tablouri pitorești, lup
ta plină de succes a tineretului 
revoluționar pentru eradicarea 
superstițiilor, pentru o viață li
beră de orice opreliști și servi
tuti.

în încheierea spectacolului, 
care, ca și cele din ziiele pre
cedente, s-a bucurat de mult 
succes, întreaga asistență, în pi
cioare, aplaudă minute în șir pe 
președinții României și Guineei, 
ovaționează pentru prietenia 
dintre cele două țări.

Se scandează „Ceaușescu-Se- 
kou Toură“ intr-o atmosferă de 
entuziasm și trăire plenară a 
bucuriei și satisfacției de a a- 
sista la acest eveniment ai prie
teniei româno-guineeze.

secretar al C.C. al P.C.R., Geor- 
ge Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, Vasile Pungan și 
Nicolae Doicaru, consilieri ai 
vreședintelm Consiliului de Stat.

De pe scara avionului, con
ducătorul partidului și statului 
nostru răspunde din nou mani
festărilor de prietenie și cordia
litate ale populației din Conakry.

La ora. 0,15, ora locală, avio
nul prezidențial decolează de pe 
pista aeroportului din Conakry, 
îndreptîndu-se spre patrie.
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CUM S-AU CÎȘT1GAT
45 DE ZILE

La Banca de investiții din Tg. 
Mureș am fost informați că prin
tre obiectivele importante ce se 
construiesc in județul Mureș se 
numără și Fabrica de confecții 
Mureșul din localitate. Mai pre
cis, este vorba de extinderea ve
chii fabrici cu o capacitate de 
peste 180 milioane producție a- 
nual. Ne-am ales șantierul luind 
ca motiv data prevăzută pentru 
intrarea in funcțiune: 31 martie 
1974. O dată destul de apropiată.

înarmat cu informațiile pri
mite la bancă am descins pe

șantier. Prima cunoștință, teh
nicianul Ioan Rus.

— îi dăm zor. în 15 februa
rie a intrat in funcțiune cu 45 
de zile înainte de termen pri
ma hală de la etajul întîi, iar 
pe 28 februarie cu o lună mai 
devreme decit prevede planul 
operativ, etajul al doilea.

Fabrica de confecții 
„Mureșui“-Tg. Mureș

Concursul nostru „Pentru cea mai bună clasă a anului școlar“

înscrierea

Dezbaterea lunii martie

Vă întreb, dragi colegi :
în întrecere a fost

DOUA 
INIȚIATIVE 

pentru economisirea 
combustibililor și 
energiei electrice

Preocupările organizației 
U.T.C. din întreprinderile, 
instituțiile și unitățile agri
cole din județul Brăila pen
tru economisirea combusti
bilului și a energiei electrice 
s-au intensificat. Eforturile 
sint stimulate și direcționale 
prin două inițiative a căror 
generalizare este urmărită cu 
perseverență de comitetul ju
dețean U.T.C.: „Să lucrăm o 
zi pe lună cu carburanți e- 
conomisiți“ și „Nici un kW 
de energie electrică inutil 
consumat“. Prima inițiativă 
se bucură de o largă partici
pare a tinerilor de Ia Direc
ția navigației fluviale, Auto
baza de transporturi auto. 
E.T.O., de la sectoarele de 
transporturi ale I.U.G. „Pro
gresul" și C.F.A. Anul trecut, 
tinerii de la Direcția naviga
ției fluviale au economisit 
4 890 litri de benzină, iar de 
la începutul anului au mai 
adăugat la această sumă încă 
550 litri obținuți prin buna 
gospodărire și consumul ra
țional. Cel mai mult a eco
nomisit tinărul tractorist Ion 
Militaru. La E.T.O. pe pri
mul loc se află conducătorul 
auto Radu Cotigă, cel care 
anul trecut a cîștigat și faza 
județeană a concursului 
„Stăpin pe volan“, de unde 
se vede că obținerea de eco
nomii presupune și o cunoaș
tere temeinică a mașinii. Re
zultate foarte bune au obți
nut și tinerii de la Stația de 
utilaj pentru construcții și 
transporturi de la întreprin
derea județeană de construc
ții și montaj. In ultimele 
două luni aici s-au econo
misit 30 090 litri benzină, ceea 
ce a permis ca fiecare șofer 
să lucreze nu o zi. ci două 
zile pe lună cu carburanți 
economisiți. De remarcat 
este, apoi, faptul că în aceas
tă acțiune sint antrenați și 
peste 2 200 de tineri mecani
zatori și conducători auto 
din cooperativele agricole de 
producție, din S.M.A.-uri și 
I.A.S.-uri. O arie la fel de 
cuprinzătoare are și cea de a 
doua inițiativă — „Nici un 
kW de energie electrică inu
til consumat“. Ea antrenează 
nu numai pe tinerii din în
treprinderile industriale, ci 
și pe cei din școlile și insti
tuțiile de la orașe și sate.

ION CHIRIC

Sincer să fiu am rămas cam 
descumpănit in fața afirmațiilor 
deoarece știam că la sfîrșîtul a- 
nului trecut obiectivul înregis
tra serioase restanțe atit la pla
nul valoric, dar mai ales la sta
diul fizic.

— Ne-am angajat că vom pre
da obiectivul înainte de termen 
și ne respectăm angajamentul, 
a continuat interlocutorul.

— Așa este, confirmă afirma
țiile tehnicianul Constantin Le- 
rescu, reprezentantul beneficia
rului. în luna decembrie nu în
drăznea nimeni să creadă că 
noile secții vor produce la vre
me. Acum, relatările tehnicia
nului Rus sint reale.

— Cu ce le argumentați ?
— Cu stadiul fizic al lucrări

lor și cu ritmul în care se lu
crează zilnic.

Am vizitat împreună obiecti
vul. în hala de fabricație de la 
etajul întîi mașinile, mobilierul 
tehnologic, cuierele, dulapurile 
în vestiar erau montate. Cen
trala termică și instalația de 
ventilație funcționau. Un ucenic 
făcea de planton ca nu cumva, 
curioșii să strice ce au făcut ei, 
curățenia. Avea dreptate. Cu

rioși sint mulți. Și cine nu-i cu
rios să vadă cum arată o hală 
nouă, modern dotată.

La etajul al doilea se lucra la 
finisaj. Mobilierul tehnologic 
aștepta să fie montat urmînd ca 
mașinile să fie transferate in 
ultimele zile din alte secții.

— La respectarea angajamen
tului constructorului, un aport 
substanțial și-a adus și organi
zația de tineret a beneficiaru
lui. Numai în ultimele două du
minici tinerele uteciste au pres
tat peste 500 ore muncă patrio
tică la curățenie.

între timp ajunse la noi ti- 
năra ingineră Iudit Diana, loc- 
țiitoarea secretarului U.T.C. pe 
întreprindere :

— Desigur, ne bucură să ve
dem construcția în acest stadiu, 
acum, ne-a declarat ea. Hala de 
fabricație de la etajul întîi poa
te intra în funcțiune. Curentul 
electric a fost introdus deja. A- 
vem însă o rugăminte pe care 
vrem să o adresăm prin inter
mediul ziarului. Comitetului 
U.T.C. de la I.F.M.A. București: 
noua construcție este prevăzută 
cu două ascensoare. După cîte 
știu ele sint executate și urmea
ză să fie montate de către spe
cialiștii de la I.F.M.A. O parte 
din materiale au ajuns la noi. 
Am dori să intervină la condu
cerea întreprinderii pentru a 
trimite cit mai urgent restul 
materialelor și o echipă de men
tori, astfel ca la intrarea în 
funcțiune a întregii capacități 
să avem și lifturile. Cît ne pri
vește De noi. îi asigurăm că îi 
vom ajuta cu oameni ca să poa
tă efectua montajul într-un timp 
record.

Sperăm că tinerii de Ia 
I.F.M.A. vor recepționa apelul 
și conducerea întreprinderii va 
răspunde solicitării prin fapte.

MIRCEA BORDA

doar o încercare ?
o întrebare pe adresa anului lll-B - Liceul „Tudor 

Vladimirescu" din Capitalâ

Fruntașii 
in vizită

La I.M.M. Cîmpulung 
toată lumea studiază
în Cimpulung se întîmplă de

seori ca atunci cind un tinăr se 
recomandă, după ce-și rostește 
numele să adauge: ...„de la 
I.M.M.“. Căci faptul de a lucra 
la întreprinderea mecanică Mus
cel, locul unde se produc auto
turismele „Aro“. vestite pentru 
performanțele lor in întreaga 
lume, este motiv de justificată 
mindrie și apreciat ca atare de 
localnici.

— Prestigiul creează însă în
totdeauna obligații, remarca to
varășul Gheorghe Măgureanu, 
secretarul comitetului U.T.C. din 
întreprindere. Iată de ce tinerii 
și simt că au obligația să tindă 
mereu spre mai bine în profe
siunea pe care și-au ales-o.

Așa explica interlocutorul meu 
eforturile tinerilor de la I.M.M. 
— virsta medie a salariaților 
este aici sub 21 de ani — iniția
tivele lor pe linia perfecționării 
profesiunii. Una dintre acestea 
mi s-a părut deosebit de intere
santă. Este vorba despre orga
nizarea unor consultații tehnice 
pentru tinerii muncitori care iși 
pregătesc examenele de ridicare 
a categoriei. Tineri specialiști — 
ingineri, tehnicieni, maiștri — 
au format comisii tehnice pen
tru cîteva din principalele me
serii: strungari, frezori; lăcătuși- 
montatori. Procedura este sim
plă și eficiență. O dată pe săp- 
tămină (sau mai des dacă este 
nevoie) comisia se intîlnește cu 
„cursanții“ ei, clarificînd și a- 
profundind pe baza bibliografiei

studiate in prealabil, cunoștin
țele tehnice de specialitate. 
Apoi, imediat, începe faza 
transpunerii in practică a celor 
învățate. Sub îndrumarea mem
brilor comisiei tehnice, se trece 
la execuția unor lucrări sau 
propuneri de mare dificultate.

Urmările sint deja vizibile. 
Examenele de categorie consem
nează rezultate dintre cele mai 
bune. Pe de altă parte, la me
seriile respective numărul re
buturilor a scăzut simțitor in 
trimestrul IV al anului trecut 
(consultațiile tehnice au început 
in septembrie 1973) tinzind 
acum la începutul lui ’74 spre 
zero. Date fiind aceste rezultate,' 
intenția comitetului U.T.C. din 
întreprindere de a extinde ase
menea acțiuni și pentru alte 
specialități — sudori, presatori, 
vopsitori — este evident perfect 
justificată.

O altă măsură cu caracter de 
noutate absolută o constituie or
ganizarea acțiunii denumită „o 
oră pe săptămînă toată lumea 
învață“ — inițiativă al cărei 
coautor în cadrul comitetului 
oamenilor muncii este și organi
zația de tineret. O dată pe săp
tămînă după terminarea progra
mului conducătorii nemijlociți ai 
procesului de producție predau 
numai teme de specialitate prin 
intermediul cărora se îmbogă
țesc cunoștințele teoretice și 
practice in fiecare meserie.

PETRE JUNIE

ZILELE CÎMPIEI
(Urmare din pag. I)

Dar ei lucrează în toate sectoa
rele. Mai sînt și aici, în sat, 50 
de tineri, majoritatea, însă, elevi 
de școală. Un sat mic — 250 de 
familii — „un C.A.P. modest“ : 
690 hectare arabile, 117 hectare 
finețe, 241 — pășune, 17 — vie 
și C.A.P.-ul mai are 302 bovine, 
660 oi, 260 porcine.

Anul trecut au venit în Secă- 
șel medicul veterinar Moise L>o- 
rel și inginerul Oniga Octavian. 
Acum primul este șeful sectoru
lui zootehnic, iar celălalt ingine
rul șef al cooperativei. împreună 
cu cei 20 de îngrijitori, medicul 
Moisb a redus mortalitatea la a- 
nimale pînă aproape de zero, 
s-a zbătut și a obținut să intro
ducă alimentarea cti apă la graj-

duri. Anul acesta numărul bovi
nelor va ajunge la 420, este ne
voie de spațiu suplimentar, cu 
fonduri proprii se va rezolva și 
asta.

Oniga Octavian are 25 de ani, 
este inginer șef și coleg de pro
moție cu Moise. „Pămînt neirigat, 
categoria a III-a și a IV-a de fer
tilitate. Vrem să obținem 2 500 
kg grîu, aproape 3 000 kg po
rumb boabe, pînă în 15 000 kg 
cartofi la hectar. Cifre mici în 
comparație cu „Bărăganul“ Ialo- 
miței, dar, mari pentru pămîntul 
ăsta neirigat“.

Nu-i greu de aflat ce s-a fă
cut pînă azi la Secășel la coope
rativa agricolă. Nu-i greu pen
tru că s-a făcut. Au' fost însă-

mînțate 70 hectare cu ovăz, ma
zăre boabe, sfeclă de zahăr, 
borceag. Oamenii au semănat 
pentru sectorul zootehnic, pen
tru semințe — se gospodăresc, 
nu mai vor să împrumute. De 
lipsit, nu lipsește nimeni de la 
muncă. Azi, de exemplu, 20 de 
cooperatori sînt la vie, 40 la 
refacerea zidului de pe rîul Se- 
caș, 30 la împrăștiat gunoi, 10 
la. 6 la... citește inginerul șef 
din carnet, pentru a ne da totul 
exact.

Deducem din cele discutate 
că, aici totul se compune din 
fiecare ceas, din fiecare lucrare 
executată la timp, din fiecare 
lucrare executată corect. Din 
cele văzute avem convingerea.

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: 18.30;
21)AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Lu
ceafărul (orele 9; 11,15 : 13.30 ; 16 ; 
18.15 : 20,30),

PRINȚUL BOB : Central (orele 
9 15 : 11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18.15 : 20,30) 
’ȘASE VITEJI COLINDA LU

MEA ; Doina (orele 12.30 ; 14.30 : 
16.30 : 18,30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE PENTRU COPII : Doina 
(orele 9.45 : 11.15),

PROGRAM DE DOCUMENTA
RE ; Doina (orele 20.15).

CIDUL : Scala (orele 9 ; 12.45 ;
16.30 ; 20,15).

PROPRIETARII : Melodia (orele 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30),

Flacăra (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 , 18 ; 20.15).

CINTECUL NORVEGIEI : Capi
tol (orele 9,15 ; 12,30 ; 16.15 ; 19,30).

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

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP i Fes
tival (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21). Buzești (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30), Aurora 
(orele 9 ; 11.15 : 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 
20.15).

DINCOLO DE NISIPURI : Lira 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15). Floreasca 
(orele 15,30 ; 13 ; 20,15).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO- 
MA : Excelsior (orele 9 ; 11.15; 
13.30: 16: 18.15; 20.30). Gloria ta
rele 9 ; 11.15 : 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30)

TRECĂTOARELE IUBIRI : Cos
mos (orele 15,30 ; 18 ; 20,15). Glu- 
lești (orele 15.30 : 18 : 20.15).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Victoria (orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20.45). Cotroceni (orele 14 ; 
1« ; 18 : 20). Arta (orele 15,30 : 18 : 
20.15).

NU TRIȘA DRAGA t înfrățirea 
(orele 15,30 ; 18 : 20.15). Vitan (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20).

Există concursuri — și prin
tre ele se numără și cel pen
tru „Cea mai bună clasă a a- 
nului școlar 1973—-1974“. — ce 
ies din sfera obișnuitului, con
cursuri in care succesele și e- 
șecurile se bucură in egală mă
sură de interesul arbitrilor. In 
cazul lor, nu există un „anoni
mat“ pentru cei ce părăsesc în
trecerea, au importanță moti
vele renunțării, condițiile in 
care s-a produs..

A nu trimite rezultatele la 
învățătură și disciplină pe a- 
dresa concursului „Cea mai 
bună clasă a anului școlar 1973- 
1974“ înseamnă a-ți anunța în
tr-un fel retragerea din între
cere. Și anul III B de la Liceul 
„Tudor Vladimirescu" din Ca
pitală se numără printre colec
tivele care renunță la concurs. 
Motivele ? Secretara U.T.C. a 
clasei, eleva Cremenescu Doina 
a încercat să explice această 
hotărire apelînd la evoluția co
lectivului din momentul în
scrierii sale la concurs. Am a- 
flat in felul acesta că intențiile 
cu care a fost anunțată partici
parea nu erau cele de a obține 
titlul disputat ci mai degrabă 
elevii anului III B și-au propus 
o verificare a posibilităților de 
lucru comune : „In cadrul șco
lii clasa se află pe locul trei și 
poate de aceea — a ținut să 
precizeze secretara U.T.C. a a- 
nului — nu ne-am hotărit să 
participăm cu toată seriozitatea 
la întrecere. Colegii noștri de pe 
locurile II și I, care aveau mai 
multe șanse de reușită nu s-au 
înscris, iar noi n-o puteam face 
decit fără pretenție“.

COLEGIALITATEA
ÎN ACȚIUNE

Un S. 0. S. 
lansat 

de o clasa
Aș dori să vă dezvălui un 

secret. Avem o clasă bună, 
aș putea afirma, dar cu ex
cepții. Colectivul este for
mat din 28 elevi : 25 dintre 
ei voi- să invețe, și se stră
duiesc în acest sens. trei 
elevi, însă — Alexandru Tri- 
fanov, Vladimir Dimitrică și 
Aurel Enache — fac notă a- 
parte. Ne deranjează la ore, 
nu-i respectă pe tovarășii 
profesori, fac o atmosferă dc 
netrăit în clasă. Am luat, 
credem noi, toate măsurile, 
ca să-i îndreptăm pe acești 
colegi, — fără succes însă. 
Poate că n-ar fi atit de grav 
că trei din 28 sînt indiscipli- 
nați, dacă aceștia n-ar fi 
reușit să atragă în grupul lor 
alți cițiva colegi și tare ne 
este teamă că aceștia vor 
ajunge in situația 'lor.

Vă rog frumos să ne dați 
o soluție cum putem să-i în
dreptăm pe acești colegi, 
măcar puțin, ca să putem 
înțelege și noi lecțiile pe 
care ni le predau profesorii, 
fiindcă ne aflăm în prag de 
absolvire a școlii generale și 
avem mult de învățat, dar și 
pentru ei, ca să-i aducem pe 
drumul bun. Noi nu mai 
știm ce să facem.

F. UBAL,
clasa a VlII-a, Școala gene
rală Slava Rusă, jud. Tulcea

N.R. : La această rubrică, 
consacrată colegialității în 
acțiune, pe care o inaugurăm 
cu scrisoarea de mai sus, 
vom putea, cu certitudine, să 
fim martori cum se exercită 
opinia publică școlărească în 
diverse situații. Chiar nu se 
poate ca 25 elevi să se im
pună în fața a trei colegi in- 
disciplinați care le fac zilele 
de școală de netrăit ? Ce fi
sură credeți că există în via
ța acestui colectiv, cum cre
deți că trebuie să procedeze?

Desigur că este o poziție co
modă cea adoptată de anuî III B 
de la Liceul „Tudor Vladimires
cu“. „Să nu aveți pretenții de 
la noi. Nici nu sintem cei mai 
buni din școală, așa că, in ca
zul unui insucces — previzibil 
dealtfel — vă veți aminti de
sigur că noi n-am făcut decit o 
incercare, nereprezentativă pen
tru forțele noastre“.

Spuneam că este o poziție co
modă cea adoptată de acest co
lectiv pentru că insuccesul 
era nu numai ușor de prevăzut 
dar adoptind această atitudine 
cei din anul III B nu se anga
jau in nici un fel și față de ni
meni să-1 preîntimpine.

Rezultatul : opt corigenți in 
primul trimestru, școlar și media 
clasei la învățătură, media 7.

Constatînd această situație, 
colectivul anului, biroul organi
zației U.T.C. pe clasă, au renun
țat să mai comunice pe adresa 
concursului rezultatele obținute 
la învățătură. Cu astfel de re
zultate nu se mîndresc și iată 
de ce au preferat să tacă. Ori
cum nu riști să te cunoască și 
alții ; este de ajuns că te știu 
cei din propria-ți școală.

Ce au făcut insă, elevii „buni“ 
ai clasei — și există suficienți 
în anul III B — organizația 
U.T.C. din an și din școală, 
pentru a preîntâmpina insucce
sul ? Dar nu numai insuccesul 
din cadrul concursului ci și si
tuația clasei indiferent dacă este 
sau nu participantă la un con
curs ? Se pare că nimic ! Nimic 
din ceea ce era totuși într-un a- 
nume fel inclus printre in
tențiile colectivului și anume 
verificarea posibilităților sale 
comune de lucru. Le-a venit mai 
ușor Să se retragă tacit din con
curs, decit să se mobilizeze, 
să se ambiționeze pentru a do
vedi — și mai cu seamă a-și 
dovedi — că pot reface un 
handicap.

Comitetul U.T.C. al liceului 
cunoaște această retragere din 
concurs ?

ELENA RUBELI

ia fruntași
Ne-am simțit foarte bine în 

sat, la Bosanci. Pentru noi vi
zita aceasta însemna un nou 
pas spre cunoașterea universu
lui în care ne vom desfășura 
munca, atunci cind vom fi în
vățători. Crupul de elevi pe 
care comuna, cu toate oficia
litățile sale, l-a primit în 
ospeție, era constituit din 
două clase fruntașe, aflate în 
concurs, anul IV A și V B. 
Pot afirma că era o vizită de 
studiu. Ne-a înlesnit cunoaș
terea unei autentice lecții' de 
viață, de muncă, din care re
zultă hrana noastră, Eroul 
Muncii Socialiste, tovarășul 
Nicolae Blîndu. li mulțumim. 
Le mulțumim tuturor că și-au 
găsit timp pentru noi să ne 
însoțească în sat; ne-au ară
tat cum se prezintă o unitate 
agricolă situată prima pe ju
deț și printre primele din 
țară, ne-au pus la curent cu 
planurile de viitor pe care și 
le propune o asemenea uni
tate. Am văzut și școala. De 
fapt, tina din cele trei școli 
ale comunei — care are azi 
1100 elevi și 54 de cadre di
dactice. Pentru un viitor 
dascăl, este tonic să vadă că 
gospodarii satului se ocupă de 
școală cu o grijă nemărginită. 
Am văzut cabinetele modern 
utilate, clase luminoase, ate
liere bine dotate. In această 
școală sătească se va trece în 
curînd la predarea pe cabine
te. Poate însă, subiectiv, de
sigur, cel mai mult ne-au 
bucurat cuvintele de laudă la 
adresa absolvenților liceului 
nostru care sînt învățători 
aici. Am dori peste ani să se 
vorbească și despre noi la a- 
cest mod. Depinde de noi, 
desigur.

HARETA HANCA 
cronicarul anului IV A 

Liceul pedagogic Suceava

Învățămînt modern

Nu cred că greșesc 
spunind că Liceul din 
orașul Vulcan a reu
șit să ajungă printre 
cele mai moderne lă- 
cașe de învățămînt 
din județ și chiar din 
țară. Mîndria este 
cu atît mai mare cu 
cit liceul, așa cum 
arată el azi, este o- 
pera celor care lu
crează ori învață în 
această școală — 
profesori și elevi. 
Elevii au fost mar
tori — și acum bene
ficiari — la transfor
marea sălilor de cla
să în cabinete mo
derne, dotate cu

sisteme electronice 
complexe. Este sufi
cientă o simplă apă
sare pe buton de pe 
pupitrele de comandă 
din fiecare cabinet 
pentru ca imediat să 
intre în funcțiune un 
mic motoraș care 
trage perdelele la 
ferestre ; la o altă 
rotire de buton, in
tră în funcțiune te
levizoarele, aspecto- 
matcle, epidiascoa- 
pele, aparatele de 
proiecție pe 16 sau 
8 mm — după cum 
cer împrejurările la 
lecția respectivă. A- 
ceasta este ambianța

cabinetelor de isto
rie, științe sociale, 
geografie. Poate un 
aspect și mai modern 
îl prezintă labora
toarele de chimie, fi
zică, biologie, ling
vistică și limba ro
mână.

Această bază mate
rială de înaltă teh
nicitate nu este pri
vită ca un scop in 
sine.

Ilustrativ în acest 
sens este laboratorul 
ile română și ling
vistică, primul de a- 
cest fel din județ și 
printre primele din 
țară. Pupitrele la ca-

JOE KIDD : Lumina (orele 8.30 ; 
10 30 ; 12 30 ; 14.30 : 16.30 : 18,45 :
20 45). Popular (orele 15.30: 18:
20.15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Grivlța (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 :
16 ; 18,15 ; 20.30). Modern (orele 
8,45 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20.45).

OAMENII DE PE „FLAMINGO“ l 
Rahova (orele 16 : 18 : 20).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Flamura (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30).

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

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

(NSULA 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 11 ; 15.30 ; 19). Vol
ga (orele 10; 13: 16. 19.15).

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

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

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

VERONICA SE ÎNTOARCE : Fe
rentari (orele 15.30 : 17,45 : 20).

ULTIMELE ȘASE MINUTE l 
Crlngași (orele 16 ; 18.15).

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

FRAȚII MARX LA CIRC (Ora 
14,30); CASA RICORDI (orele 16.30;
18.45) ; OMUL CARE A UCIS (ora
20.45) , rulează la Cinemateca
„Unlon".

PROGRAMUL III

9,00 _ știri; 9,05 — Incognito — 
program de varietăți muzicale ; 
9.55 — Melodia zilei: PATRIEI A- 
DUC C.ÎNTARE. de Sorin Vinăto- 
ru; 10,00 — Meridian club; 11.00 — 
Profil pe portativ: dirijorul Geor- 
ge Georgescu; 11.30 — Muzică din 
operete; 12,00 — Știri: 12.05 — In
vitație în fonotecă; 12,55 — Melo
dia zilei; 13.00 — închiderea emi
siunii de dimineață; 17.00 — Ști
rile după-amiezii; 17,05 — Alo, 
Radio! — muzică ușoară la cere
rea ascultătorilor; 18,00 — Șapte 
zile, șapte arte. Arte plastice: 
18,10 — Dublu recital: Angela Si-

milea și Franck Schöbel: 18.55 — 
Melodia zilei; 19.00 — în direct... 
de la Combinatul de îngrășăminte 
azotoase din Turnu Măgurele; 
19,30 — Știri; 19.35 — Casa de 
discuri: 20.00 — Jurnale și memo
rii; 21.00 — Radio-fono-rama — 
muzică ușoară de peste hotare ; 
22,00 _ Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport: 22,30 — Melodia 
zilei; 22.35 — Vedete ale muzicii 
ușoare: 23.15 — Poetica. Darie 
Novăceanu: 23,20 — Simfonia ..Ar
monia lumii“; 23,55—24 — Ultimele 
știri.

Opera Română : BĂRBIERUL
DIN SEVILLA — ora 19 : Teatrul 
de Operetă : SÎNGE VIENEZ —

v-ați pus problema

DE CE ÎNVAȚAȚI ?
De multe ori mi-am pus întrebarea „de ce trebuie să învă

țăm ?“. Poate că mulți s-au izbit de ea, poate că alții, nici nu 
și-au pus-o pînă acuma. Cunosc un elev care după ce termină 
orele simte că i s-a luat o piatră de pe inimă. In ziua aceea nici 
nu l-a ascultat și era fericit. Hoinărise cînd trebuia să învețe și 
a doua zi se prezentase fără a cunoaște măcar un amănunt. Pe 
chipul lui plutea lumina, plutea bucuria pe care numai el știa 
să o arate. Era fericit. Ajuns acasă după ce a terminat de mîn- 
cat, după ce a făcut o mică pauză, au trecut 3—4 ore și el nici 
nu a deschis dulapul în care își avea cărțile și caietele. Zîm- 
bind ironic își zise pentru sine: „Astăzi am învățat destul" și 
deodată „bietele cărți au început să zboare prin aer. Oare de 
ce trebuie să învăț ? Ca să uit Iată de unde am plecat, pen
tru ca să scriu cele ce urmează.

De ce trebuie să învățăm? Pentru părinți, pentru profesori 
sau pentru notă ? E adevărat, nota reflectă cunoștințele dar nu 
putem învăța pentru ea. Noi trebuie să învățăm pentru noi, pen
tru întreaga omenire. Învățăm ca să avem o cultură, ca să pu
tem să judecăm mai bine lucrurile, așa cum sînt ele bune și rele. 
Învățăm ca să-i ajutăm pe ceilalți, ca să avem încredere în noi 
atunci cînd avem o răspundere într-o fabrică, într-o mină sau 
oriunde. Învățăm pentru ca să putem apăra visurile, frumusețea, 
viața nouă pe care noi o ducem acum. Cum să ne ajungem 
idealul? Cum o să putem răspundă la chemarea societății pen
tru a face inovații, economii? Nimic nu se poate decit prin 
muncă și munca noastră e învățătura. Dar nu numai acest lucru 
mă îndeamnă să discut despre întrebarea aceasta. Ci faptul că, 
oamenii vor să aibă toți munci importante, mari. Oare cum o 
să fim matematicieni cînd nu știm să rezolvăm o ecuație simplă ? 
Cum ? Nu știu cum unii își hrănesc conștiința cu : eu am să de
vin inginer sau eu am să devin medic. Linia pe care vrem să o 
urmărim e dreaptă. Dar oare cunoaștem anatomia, fizica ? Și 
atunci, oricare ai fi, cobori spre pămînt din sfera iluziei și spune-ți: 
DE CE N-AM ÎNVĂȚAT ? Și tocmai atunci îți dai seama că tre
buia să fi învățat pentru a-ți hrăni idealurile și visurile, pentru a 
te realiza sufletește, căci după muncă avem o satisfacție. Oare nu
mai pentru atîta învățăm? Nu. Luptăm cu noi pentru a nu trăi a 
viață pe seama părinților sau bunicilor noștri. Nu putem trăi din - 
munca lor mereu pînă cînd ei nu vor mai fi. Noi trebuie ca prin 
munca noastră, numită învățătură, să le prelungim zilele de viață și 
să le înflorim zîmbete care să le lumineze fața. Trebuie deci să ’. 
învățăm și spuneți și voi dacă întrebarea aceasta nu este o cheie a 
vieții.

CORINA-CERIZA MOISE 
anul III C, Liceul „Dinicu Go- 

lescu", Cîmpulung Muscel

la Liceul din Vulcan

re stau elevii sînt 
dispuse în formă de 
amfiteatru. fiecare 
fiind prevăzut cu un 
beculet care, atunci 
cînd elevul vrea să 
răspundă, la o simplă 
apăsare pe buton se 
aprinde, atrăgînd a- 
tenția profesorului 
asupra sa. Pupitrul 
de comandă al la
boratorului este pre
văzut cu un picup, 
un magnetofon. un 
aparat de radio și o 
stație de amplificare. 
Toate aparatele cît 
și televizorul insta
lat pe peretele din 
față la care elevii

urmăresc emisiunile 
de televiziune inte
grată, sînt puse in 
funcțiune de la pu
pitrul de comandă. 
Fiecare elev are Ia 
dispoziție cîte o cască. 
Dacă in timpul orei 
profesorul dorește să 
prezinte diverse ima
gini in legătură cu 
lecțiile, nu face de- 
cît să coboare ecra
nul, prin telecoman
dă, și să pornească 
unul din aparatele 
de proiecție.

Socotesc că meri
tă un cuvînt de mul
țumire laborantul șef

al liceului, tovară
șul loan Drăghici, 
care a contribuit sub
stanțial Ia realizarea 
acestei aparaturi de 
înaltă tehnicitate, 
precum și elevii An- 
cleluți Stoica, Mir
cea Jitea, Ion Prața, 
Livia Barbu, Rodica 
Cîmpean, Petru Bur
lac și mulți, mulți 
alții.

ștefan 
nemecek 

subredacția 
paginii elevului — 

Hunedoara
Redactorul rubricii : LUCREȚIA LUSTIG

ora 19.30 ; Teatrul Național (Sala 
Mare) : ZODIA TAURULUI — 
ora 19.30 ; Teatrul ,.Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Schitu Măgureanu) : 
PYGMALION — ora 20 : (Sala Stu
dio) : NOILE SUFERINȚE ALE 
TÎNĂRULUI .W“ — ora 20 : Tea
trul „C. I. Notcara“ (Sala Maghe- 
ru) : ADIO CHARLIE — ora 19.30 ; 
(Sala Studio) : HAMLET — ora 
19 ; Teatrul de Comedie : O NOAP
TE FURTUNOASĂ — ora 20 ; (La 
Uzinele Danubiana) : OPINIA PU
BLICĂ — ora 15 : Teatrul Mic : 
VIATA E CA UN VAGON ? —
ora 19,30 ; Teatrul Giulești : SÎM- 
BĂTÂ LA VERITAS — ora 19.30 ; 
Teatrul _,Ion Creangă“ : OMUL
INVIZIBIL — ora 16 : Teatrul
..Țăndărică“ (Sala Victoria) : PO
VESTEA TIMPULUI PIERDUT — 
ora 17 : Teatrul .,Ion Vasilescu“ : 
MITICĂ POPESCU — ora 19.30 ; 
Teatrul .,C. Tănase“ (Sala Vic
toria) : GROAPA _ ora 19.30 ; 
Ansamblul ..Rapsodia Română“ : 
LA HANUL CU CÎNTECE — ora 
19.30 ; Teatrul ,,A. Davilla“ din
Pitești (La Sala Comedia a Tea
trului Național) : PUTEREA ȘI 
ADEVĂRUL — ora 20.

Œv
PROGRAMUL 1

9,00 — Teleșcoală. Album : Ce
tatea Devei • Tezaurul de la 
Molgrad ; 9.15 — Biologie (anul 
III) ; 9,35 — Introducere in mate
matica modernă ; 10,00_ Curs de
limba engleză; 10.30 — Curs de 
limba rusă; 11.00 — Film pentru 
copii: _,Ora elefanților albaștri“ ; 
12,10 — Album coral; 17.35 — Curs 
de limba franceză; 18.05 — Micii 
meșteri mari: 18,35 — Pe plaiuri 
teleormănene: 18.50 — Drumuri in 
istorie. Brăila, prag de ape — 
treaptă de istorie; 19,10 — Trage
rea Pronoexpres : 19.20 _ 1001 de 
seri: 19.30 _ Telejurnal: 20,00 — 
Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Liberia. Argentina și 
Guineea; 21.10 — Telecinemateca 
Un mare cineast: Jean Renoir ; 
21,50 — o seară cu Nana
Mouskouri. Franco Corelli și 
Harry Belafonte. își dă concursul 
grupul vocal-instrumental , Ate- 
nienii“; 22,40 — 24 de ore.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 MIERCURI 13 MARTIE 1974

ÎNTOARCEREA ÎN PATRIE A
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

și cooperării in lume. Mulți 
poartă tablouri ale președintelui 
Consiliului de Stat, pancarte pe 
care se puteau citi urări izvorîte 
din inimă : „Bine ați venit, scum
pe tovarășe Nicolae Ceaușescu !“, 
„Să ne trăiți mulți ani și feri
ciți, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu!“

Un grup numeros de tineri în 
costume naționale încadrează 
un mane panou pe care este în
scris : „Ne exprimăm satisfac
ția și deplina adeziune, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
■pentru rezultatele strălucitei so- 
pii de prietenie și colaborare, 
pace și legalitate internaționa
lă“. Aceste cuvinte sint pe bu
zele tuturor celor prezenți aici 
la aeroport.

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

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea lui GEORGES 
POMPIDOU, următoarea telegramă :

Sint fericit să vă adresez, domnule președinte, in momentul 
survolării teritoriului Republicii Socialiste România, împreună 
cu salutul meu prietenesc, cele mai bune urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală, precum și pentru prosperitatea poporu
lui rpmân.

La acestea, adaug asigurarea înaltei și cordialei mele conside- 
jfațiuni.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui 
Republicii Turcia. FAHRI S. KORUTURK, următoarea tele
gramă :

: Foarte impresionați de dovada de simpatie din partea Exce
lenței Voastre cu prilejul accidentului survenit in apropiere de 
Paris, accident care a cauzat numeroase pierderi de vieți ome
nești, vă rog să primiți, domnule președinte, expresia sincerelor 
noastre mulțumiri.

Tovarășul Gheorghe Rădules- 
cu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, s-a înapoiat marți 
seara in Capitală, venind din 
Republica Arabă Egipt.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți tovarășii 
PaUl Niculescu-Mizil, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Radu Constantinescu, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamen
tale de colaborare și cooperare 
econofnică și tehnică, alte per
soane oficiale.

A fost de față Osman Assal, 
ambasadorul R. A. Egipt la 
București.

„.^Tovarășul Mihai Gere, mem- 
W' supleant al Comitetului K- 
xeeutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a primit marți delegația 
de activiști ai P.C. Bulgar, con- 

în această atmosferă entuzias
tă, aeronava prezidențială ateri
zează. La coborîrea din avion, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sint sa
lutați cu căldură și deosebită 
cordialitate de conducătorii de 
partid și de stat.

Au venit în intîmpinare tova
rășul Ion Gheorghe Maurer și 
tovarășa Elena Maurer, tovară
șii Emil Bodnaraș, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanii, Florian Dănăla- 
che, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Chivu 
Stoica. Constantin Băbălău, Cor
nel Burtică, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Magdalena Filipaș, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț.

Conducătorii de partid au ve
nit împreună cu soțiile.

dusă de Atanas Doicev, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C. 
Bulgar, care, ia invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită în 
schimb de experiență in țara 
noastră.

Convorbirea, care a avut loc 
cu acest prilej, s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

în cursul aceleiași zile, dele
gația de activiști ai P.C. Bulgar 
a părăsit Capitala, îndreptîndu- 
se spre patrie.

Delegația de specialiști chi
nezi, condusă de Tsao Lu, pnm- 
adjunct al ministrului industriei 
ușoare și alimentare din R. P. 
Chineză, care a făcut o vizită 
în țara noastră la invitația Mi
nisterului Industriei Ușoare, a 
părăsit marți Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre patrie.

Erau prezenți membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, personalități ale vieții 
noastre științifice, culturale și 
artistice, generali, ziariști.

A fost de față Gaspar Luciano 
Taboada, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Argentinei la 
București, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în țara 
noastră.

Mulțimea aplaudă și ova
ționează. Se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R.“, 
„Ceaușescu și poporul“, „Stima 
noastră și mîndria — Partidul, 
Ceaușescu. România“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se îndreaptă spre miile de bucu- 
reșteni, răspunzind cu căldură 
manifestărilor de dragoste și 
uucurie, urărilor de bun sosit

Marți, a sosit in Capitală de
legația Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale — U.N.I.P. 
— din Zambia, condusă de An- 
drew Bob Mutemba, președinte 
al Comisiei U.N.I.P. pentru pro
blemele tineretului și sportului, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
va face o vizită de prietenie și 
schimb de experiență in țara 
noastră. Din delegație fac parte 
S. Soko și F. Bulawayo, memori 
ai Comitetului Central al Parti
dului Unit al Independenței Na
ționale — U.N.I.P., și M. Ndlovu, 
activist al U.N.I.P.

Delegația zambiană a fost în- 
tîmpinată la aeroport de tova
rășii Ioan Circei, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Ion Traian ște- 
fănescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., Alexandru Szabo, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Nicolae Drijman, ad
junct de șef de secție la Consi
liul Central de Cpntrol Munci
toresc al Activității Economice 
și Sociale.

în încheierea turneului între
prins cu succes în mai multe 
orașe ale țării noastre, Ansam

Ieri, la București, s-a deschis

„Conferința europeană de 
planificare sanitară națională“

La București a început, marți, 
„Conferința europeană de plani
ficare sanitară națională“, orga
nizată de Biroul regional pen
tru Europa al Organizației Mon
diale a Sănătății — O.M.S., în 
colaborare cu Ministerul Sănă
tății.

La lucrări participă experți 
din 28 de țări ale continentului

La ședința de deschidere au 
luat parte Theodor Burghele, 

izvorîte din inimă. Numeroși ce
tățeni. pionieri se apropie de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
strîngindu-le mina și oferin- 
du-le buchete de flori.

în această vibrantă manifesta
re de stimă și recunoștință pen
tru șeful statului nostru, pentru 
activitatea sa neobosită pusă în 
slujba intereselor supreme ale 
națiunii noastre socialiste, pen
tru rezultatele deosebite ale vi
zitei se regăsește hotărîrea în
tregului popor de a milita cu 
toată vigoarea pentru înfăptui
rea politicii interne și externe a 
partidului, convingerea fermă că 
această politică răspunde în cel 
mai înalt grad intereselor 
României socialiste, ale promo
vării idealurilor nobile ale păcii, 
înțelegerii și cooperării interna
ționale.

blul folcloric „Dajti“ din R. P. 
Albania a prezentat marți seara 
un spectacol de gală în sala An
samblului „Rapsodia Română“ 
din Capitală. Valoroasa formație 
a oferit publicului bucureștean 
prilejul de a cunoaște cîntece 
din folclorul tradițional și mai 
nou al Albaniei, creații coregra
fice ce redau sugestiv aspecte 
din viața de astăzi, din munca 
avîntată, constructivă, a poporu
lui albanez. în semn de prețuire 
față de gazde, artiștii albanezi 
au inclus în program și piese 
folclorice românești.

Teatrul Național Sîrbesc din 
Novi Sad a fost luni și marți 
oaspetele Teatrului Național din 
Timișoara, instituție artistică cu 
care întreține un rodnic schimb 
de spectacole cu piese din reper
toriul clasic și contemporan al 
dramaturgiei originale din cele 
două țări. Cu acest prilej, artiș
tii din Novi Sad au prezentat 
pe scena naționalului timișorean 
piesele „Satul Sakule din Ba
nat“ și „Femeia închipuită“, 
care s-au bucurat de un frumos 
succes.

ministrul sănătății, Leo Kaprio, 
directorul Biroului regional pen
tru Europa al O.M.S., alte per
soane oficiale.

Ca președinte al conferinței a 
fost ales prof, univ. Dan Enă- 
chescu.

★
Seara, ministrul sănătății, 

Theodor Burghele, a oferit un 
cocteil în onoarea participanți- 
lor la conferință.

Salut 
colegial 
ziarului 
„Neuer 
Weg"

Se împlinesc 25 de ani de 
la apariția primului număr 
al ziarului „Neuer Weg“, co
tidian central, organ al 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste. Un 
sfert de veac de cînd slovele 
tipărite în limba germană 
se adresează minții și inimii 
miilor de cititori de pe cu
prinsul întregii țări, propa- 
gînd mesajul epocii socialis
te, exprimînd elanurile și a- 
devărurile unei perioade de 
profunde transformări revo
luționare în destinul poporu
lui României contemporane. 
Din primăvara anului 194» și 
pînă acum, prin substanța 

militantă a scrisului său, 
printr-un consecvent și plenar 
spirit partinic, „Neuer weg" 
a reușit să se afirme ca o 
publicație de prestigiu, per
manent preocupată de întă
rirea rolului său educativ, 
de a-și spori mereu aportul 
Ia formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste, la plă
mădirea unor oameni aevo- 
tați patriei și partidului.

Aniversarea ziarului „Ne
uer Weg“ are Ioc intr-un 
moment remarcabil ca sem
nificație, moment în care în
tregul popor român se află 
angajat intr-o amplă activi
tate dedicată sărbătoririi ce
lor 30 de ani care au trecut 
de la Eliberarea țării și In- 
tîmpinării Congresului al 
Xl-lea al P.C.R. Firesc, zia
rul s-a integrat în fluxul a- 
cestor preocupări generale, 
prin mijloacele sale specmce 
contribuind cu pasiune și dă
ruire patriotică la mobiliza
rea energiilor capabile să 
conducă la îndeplinirea sar
cinilor ce stau în fața tutu
ror cetățenilor patriei noas
tre pentru îndeplinirea pre
vederilor planului cincinal 
înainte de termen, găsind in
teresante modalități de ex
primare publicistică menite 
să facă cunoscute preocupă
rile partidului de dezvoltare 
econontico-socială a țării pen
tru înflorirea multilaterală a 
tuturor județelor. Conturmd 
o admirabilă cronică a mun
cii înfrățite a cețățenllor ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități în edifi
carea socialistă a patriei co
mune, paginile ziarului sint 
înflăcărate chemări adresate 
maselor de oameni ai mun
cii de a se mobiliza pentru 
înfăptuirea politicii partidu
lui de ridicare a României 
pe noi culmi de civilizație și 
progres.

Cu ocazia împlinirii unui 
sfert de veac de rodnică'ac
tivitate, colectivul „Scmteii 
tineretului“ urează colegilor 
din redacția „Neuer weg“ 
noi succese în îndeplinirea 
sarcinilor de mare răspun
dere pe care partidul le-a 
trasat întregii noastre prese 
comuniste.
„SCÎNTEIA TINERETULUI“

Vremea
...va continua să se încălzeas

că ușor. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros în S—E țarii, 
unde se vor semnala precipita
ții. Vîntul va sufla moderat. 
Temperaturile minime vor avea 
valori cuprinse între —8 și +2 
grade, iar cele maxime mtre 
+2 și +12 grade. Local, in ves
tul țării se va produce ceața ; 
la fel și în zona de munte, in 
Capitală vremea va avea aceiași 
caracter -• Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între —1 și 
+1 grad, iar maximele între +6 
și +8.

Handbal „Edl'lßd
României a ciștigat 

pe merit finala“ 
Ecouri din presa berlineză

La rubricile de sport ale zia
relor care apar la Berlin con
tinuă să fie comentat rezultatul 
finalei celui de-al 8-lea cam
pionat mondial masculin de 
handbal, finală în care echipa 
României a întrecut selecționa
ta R. D. Germane.

în ziarul „Neues Deutschland“ 
se scrie, între altele : „Entuzias
mul jucătorilor români, după 
fluierul final, era de înțeles. 
Această echipă reușea să ciș- 
tige pentru a patra oară titlul 
de campioană mondială. După 
succesele realizate la edițiile 
din 1961. 1964 și 1970, formația 
antrenată de Nicolae Nedef a 
dovedit din nou că este cea 
mai bună selecționată de hand
bal din lume. Felicitările noas
tre campionilor mondiali !

Echipa României a ciștigat pe 
merit finala“.

Campionii în mijlocul studenților
Aula Academiei de Științe E- 

conomice a fost neincăpătoare 
pentru studenții bucureșteni 
care i-au primit in mijlocul lor 
pe demnii ambasadori ai hand
balului românesc. Numele fie
cărui campion, scandat de su
tele de voci, semnifica bucuria 
pentru această strălucită victo
rie a sportului românesc în lume. 
Ieri, la numai 24 de ore de la 
sosirea în țară, acești băieți mi
nunați care au semănat simou- 
rii speranțelor noastre pentru 
viitoarele campionate, au găsit 
un moment să împărtășească cu 
noi, cei care i-am aplaudat, su
grumați de emoția fiecărui gol 
înscris și primit, fericirea de 
a fi învingători.

Dialogul purtat cu studenții, 
sub semnul celei mai amicale, 
uneori amuzante conversații, 
este un exemplu de modestie și 
aleasă propagandă handbalului 
in rindul tineretului. Răspunsu
rile la întrebările, care s-ar îl 
vrut să fie fără număr, au satis
făcut curiozitatea studenților cu

fotbal XIX: Prea multe cartonașe !
A fost, indiscutabil, o etapă 

interesantă. împotriva frigului, 
pe unele stadioane aspru de tot, 
meciurile au fost fierbinți. Pe 
teren, ca și în tribune. Ce con
siderații se impun, ce a adus 
nou în bătălia de pe cele două 
fronturi : lupta pentru titlu și 
evitarea retrogradării ? Dacă li
derul ar fi ciștigat, soarta cam
pionatului era, teoretic, pecet
luită. Dar așa lupta pentru ti
tlu s-a relansat. E adevărat, 
după jocul practicat, de o fac
tură mai modestă decit ne aș
teptam și-i recomandă firma, 
craiovenii nu puteau aspira la 
cele două puncte ce le-ar fi dat 
liniștea pentru un retur întreg. 
Echipă mai masivă, cu jucători 
de gabarit, a fost incomodată 
de starea terenului, alunecos și 
moale. Oblemenco n-a fost in 
largul lui ; e drept, nici coechi
pierii nu i-au oferit ocazii să 
se remarce. Ei înșiși au putut 
mai puțin ca alte dăți. Cel 
put,in trei echipe se apropie și 
amenință acum poziția lideru
lui : F. C. Argeș — Ia 4 puncte, 
Steaua și Dinamo — la 5 
puncte. Tot ce va conta, în bi
lanțul final, vor fi punctele cu
cerite în deplasare. Nu cunosc 
ce aspirații au argeșenii, dar 
știu că acolo e Dobrin care, a-

Cronicarul sportiv al ziarului 
„Berliner Zeitung“ evidențiază 
faptul că echipa României a 
reușit să întrerupă șirul victorii
lor handbaliștilor din R. D. 
Germană, care de mai bine de 
un an nu pierduseră nici un 
meci. Inteligența tactică a hand
baliștilor români, subliniază ace
lași comentator, a determinat 
in mare măsură soarta acestei 
finale.

în ziarul „Deutsche Sport“, 
comentatorul de handbal scrie : 
„Trebuie să se recunoască fap
tul că echipa română a știut să 
folosească din plin toate atuuri- 
le sale. Acestea au fost : o apă
rare decisă, o mare experi
ență a jocurilor internaționa
le, coeziune și un realizator de 
talia lui Ștefan Birtalan“.

privire la pregătirile menite să 
rezolve situații dificile, la ges
turile expresive ale lui Penu, la 
arsenalul moral deținut de hand- 
baliștii noștri, la comportarea 
într-o presupusă finală cu iu
goslavia, sau în situațiile indis
ponibilității unor jucători, la 
dificultatea partidelor, la viitoa
rea formație pen*ru olimpiada 
de la Montreal etc. Lucrurile 
amuzante ale campionatului, 
povestite cu talent și umor, au 
încheiat o întîlnire emoționantă 
pentru toți cei prezenți. N-am 
găsit cuvinte mai potrivite de 
laudă pentru acești minunați 
români decit numele lor și al 
antrenorului Nicolae Nedef,

V. R.
P. S. De sub un vraf de au

tografe, Cristian Gațu ne-a de
clarat că-și vor da toată silința 
să învingă și astăzi, la sala Flo- 
reasca (orele 16), intr-un meci 
de fotbal, selecționata revistei 
„Flacăra“.

tunci cind se ambiționează și-și 
pune în valoare talentul, singur 
poate decide soarta unui meci. 
Steaua s-a prezentat în meciul 
cu F. C. Constanța într-o formă 
de zile mari. Ea are cu totul 
altă față decît știam. Jocul ei 
a fost, pentru toți cei care au 
urmărit-o în duelul dirz cu for
mația de pe litoral, o revelație. 
Dacă în concepția antrenorului 
și a jucătorilor, in preocupările 
și scopul lor comun, primează jo
cul, apoi rezultatul, nu ezit să 
afirm că Steaua va realiza, 
dacă va avea constanță, jocuri 
bune și rezultate favorabile și 
în meciurile din deplasare, ceea 
ce o înscrie automat pe lista 
candidatelor la titlu. Cu regret, 
deocamdată la dinamoviști n-am 
putut observa o îmbunătățire 
calitativă a jocului. Apărarea 
s-a mai pus întrucîtva pe pi
cioare, însă atacul nu constru
iește lucid și organizat, acțiu
nile purtind cel mai adesea pe
cetea intîmplării.

O caracteristică a acestui în
ceput de retur este lupta acer
bă, firească, de altfel, pentru 
puncte. Ceea ce presupune goa
na după victorii și evitarea in- 
frîngerilor. Așa se explică ten
dința de joc ofensiv a echipe
lor, remarcarea portarilor, care

Rugbi
Gazdele 

victorioase
Campionatul republican, reluat 

cu etapa a X-a a... turului (in- 
trucît in toamnă, la încheierea 
sezonului mai rămăseseră 4 res
tanțe) a debutat duminică, cu 
partida de pe stadionul din Ghen- 
cea, dintre echipele Steaua și 
Știința Petroșeni. Forma bună a 
steliștilor, jocul în viteză, pe bu
turi, concretizat cu numeroase 
încercări au dat ciștig de cauză 
echipei mai in formă — care a 
fost Steaua. Replica d°stul de 
slabă a studenților — handica
pați și prin absența a patru ju
cători titulari, suspendați pen
tru acte de indisciplină — sint 
cîteva aspecte mai deosebite din- 
tr-o întilnire care în trecutul 
campionat constituia „cap de a- 
fiș“. Rezultatul de 40—7 pentru 
Steaua ne scutește de alte co
mentarii. A arbitrat bine Al. 
Lemneanu. A doua partidă din 
Capitală, jocul dintre ultima 
clasată Vulcan și Gloria, dispu
tat pe un teren desfundat, a a- 
vut o desfășurare alertă, numai 
datorită condițiilor atmosferice 
(frig și vînt), partida neputînd 
fi calificată decît... modestă. 
Ambele echipe, angrenate 
într-un joc de uzură, la 
mijlocul terenului, cu faze de 
joc neinteresante, au purtat o 
luptă surdă, unicul lor scop 
fiind acumularea punctelor ne
cesare în clasament. Jocul s-a 
încheiat cu rezultatul de 7—6 
pentru Vulcan. Au înscris : Mo- 
raru, din lovitură de pedeapsă 
și Popa (încercare) pentru Vul
can și două lovituri de pedeapsă 
prin Briceag, pentru Gloria. A 
arbitrat foarte bine- Th. Wit- 
ting.

Rezultatele partidelor din 
țară : Farul a surclasat echipa 
studenților din Cluj, Agrono
mia, cu scorul de 37—0; Uni
versitatea Timișoara—Sportul 
Studențesc : 9—6; Politehnica 
Iași—Chimia Năvodari : 15—6
și C.S.M. Sibiu — Rulmentul 
Bîrlad : 12—10. A treia partidă 
din Capitală, care s-a disputat 
ieri după amiază pe stadionul 
Parcul Copilului între Gri vița 
Roșie și Dinamo s-a încheiat cu 
rezultatul de 9—3 prin punc
tele realizate de Țibuleac (2 lo
vituri și una de picior căzută) 
pentru grivițeni și Nica (lovitu
ră de pedeapsă) pentru dinamo- 
viști. A arbitrat autoritar 
P. D'Eclesis.

GABRIEL FLOREA

au fost, mulți dintre ei, îngerii 
păzitori ai buturilor proprii. Iată 
lista goalkeeper-ilor „eroi“ : 
Iorgulescu (U.T.A.), Solyom 
(A.S.A.), Gadja (C.F.R.), Su- 
ciu (Sp. Studențesc), Ur- 
sache (Bacău) și Ștefan („U“ 
Cluj) — o reintrare de zile 
mari. Dar lupta pentru punc
te se definește și printr-un 
aspect mai puțin îmbucurător : 
recrudescența stării de nervozi
tate excesivă Ia unii jucători 
(Stocker-Jiul, două etape, două 
avertismente) și de-aici acte de 
indisciplină nepermise, un joc 
dur, periculos. Etapa, cu cele 12 
cartonașe galbene — cu 7 mai 
multe decît duminica trecută — 
ne pune în gardă. Lupta s-a 
încins. Federația, conducerea 
cluburilor trebuie să vegheze 
pentru a nu degenera sub nici 
un aspect. Inclusiv cel al dis
ciplinei. Trebuie făcut totul pen
tru stăvilirea durităților. Ciștig 
de cauză trebuie să aibă cei 
care luptă în mod sportiv, loial. 
Cred că rămînerea în divizia A 
este condiționată de dăruire, de 
mari eforturi și, în primul rînd, 
de jocul de calitate, iar de 
cucerirea titlului să nu mai vor
bim.

VASILE CABULEA

ROMÂNIA FILM—PREZINTĂ

producție a studiourilor maghiare
regia: MARTON KELETI, cu : GABOR NAGY,EVA ZSE- 

RENESI, SZUZSA BANKI.

ÎNTREPRINDEREA 
FRIGOTEHNICA 

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

telefon 35.00.90,
angajează în condițiile legii nr. 12/1971 ;

Muncitori necalificați în vîrstă de 16-18 ani 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 candidati din toate județele țării. Întreprin
derea plătește indemnizație pentru masă și cazare în conformi
tate cu H.C.M. 2105/1969.

■

■■■■■■■■

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 și 15.

■■■■■

■
R■■

■■

■

S-AU PUS

ÎN VÎNZARE

BILETE

PENTRU

LITORAL, ÎN 

STAȚIUNILE:
Condiții excelente de ca

zare în hoteluri, camere 
nominalizate - servicii ire
proșabile. Piscine cu apă de 
mare, încălzită.

In perioadele 14 mai-30 
iunie a.c. și 1 sept.-15 oct. 
a.c. se acordă mari reduceri 
de prețuri.

Informații suplimentare și 
înscrieri la filialele de tu
rism din Cal. Victoriei 100 
si B-dul Republicii 68 - te
lefon 15.74.11 și 14.08.00.

La filialele de turism din 
B-dul Republicii 4, se pot 
obține locuri, achitîndu-se 
anticipat 30 ’/o din valoarea 
biletului, iar diferența de- 
punîndu-se cu 30 zile înain
te de data plecării.

DIRECȚIA DE 
EXPEDIERE A PRESEI

cu sediul în București — Pia
ța Scînteii nr. 1

ANGAJEAZĂ URGENT

• șef atelier expediție 
presă

• electricieni

® lăcătuși mecanici 
de întreținere

• factori expediere 
presă din Capitală 
și din localitățile 
pînă la 50 km

• lăcătuș-sudor

Condițiile de studii și sta
giu sint cele prevăzute de 
legea 12/1971.

Informații suplimentare la 
telefon 17 6010, interior 
1861.



UN EVENIMENT ISTORIC
ÎN CRONICA RELAȚIILOR

DINTRE ROMÂNIA Șl GUINEEA

C
etățenii patriei noastre socia
liste au făcut o primire căldu
roasă și plină de dragoste to
varășului Nicolae Ceaușescu 
care, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, au întreprins 

o fructuoasă vizită în Liberia, Argentina și 
Guineea, — moment de cea mai mare im
portanță in dezvoltarea relațiilor cu aceste 
țări, eveniment politic major în viața in
ternațională. Noua solie de pace, solidari
tate și cooperare — care urmează călăto
riilor deosebit de semnificative pe care 
președintele Consiliului de Stat al Româ
niei le-a efectuat in numeroase state ale 
Europei, Africii, Asiei și Americii — se în
scrie ea o acțiune de ample rezonanțe, ca
racteristică politicii principiale, realiste, de 
o exemplară consecvență pe care țara noas
tră o promovează, politică a cărei justețe 
si clarviziune sînt verificate de întregul 
curs al evenimentelor de pe arena mon
dială. Tineretul, întregul nostru popor sa
lută cu un puternic sentiment de mîndrie 
patriotică bilanțul acestei vizite care a fă
cut să crească prestigiul României socialiste 
în lume, a întărit legăturile ce ne unesc 
cu alte popoare ce pășesc pe drumul dez
voltării independente, a reafirmat adeziu
nea la noile principii ale dreptului și jus
tiției internaționale. Succesul deplin al 
acestei acțiuni politice de excepțională în
semnătate este inseparabil de neobosita ac
tivitate desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de eforturile sale consacrate 
idealurilor nobile ale păcii, progresului și 
înțelegerii între popoare, făuririi unei lumi 
în care fiecare națiune să se poată dezvolta 
potrivit voinței sale suverane.

Etapa finală a acestui itinerar de mii și 
mii de kilometri a reprezentat-o Guineea. 
Primirea triumfală făcută tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu la 
Conakry, vibrantele manifestări de simpa
tie și admirație cu care înalții oaspeți ro
mâni au fost intimpinați, emoționantul sa
lut pe care locuitorii capitalei guineeze și 
ai altor localități vizitate au ținut să-I a- 
ducă solilor poporului român, ceremoniile 
entuziaste cărora tradițiile locale le confe
reau un farmec aparte, au reflectat trăini
cia prieteniei și solidarității militante ce 
unesc România și Guineea — țări ce îna
intează statornic pe drumul construcției 
unei vieți noi, independente. în pofida dis
tanțelor geografice care le separă, cele 
două țări întăresc neîncetat amiciția lor, 
consolidează raporturile de cooperare, vă
desc poziții comune în aprecierea evoluției 
internaționale, a imperativelor dezvoltării 
contemporane. întreaga desfășurare a vi
zitei în Guineea - care a dobîndit carac
terul unei mari sărbători a maselor largi 
populare din această țară — a evidențiat 
sentimentele de deosebită considerație și 
de fermă solidaritate dintre popoarele 
noastre, năzuința lor de a dezvolta în con
tinuare, pe un plan superior, raporturile 
reciproce, de a le diversifica și aprofunda.

Dialogul Ia nivel înalt de la Conakry a 
reliefat hotărîrea celor două state de a așe
za relațiile dintre ele pe baze trainice, de 
lungă durată, de a da noi dimensiuni și noi 
profunzimi acestor relații. Semnarea Trata
tului de prietenie și cooperare între Repu
blica Socialistă România și Republica Gui
neea — expresie concludentă a acestei ho- 
tăriri inspirată de interesele celor două 
popoare, ale cauzei păcii și progresului — 
deschide un nou capitol în cronica relațiilor 
româno-guineeze, lărgind perspectivele dez
voltării lor. Tratatul semnat la Conakry 
are o considerabilă importanță pentru evo
luția mereu ascendentă a relațiilor bilate
rale, dar, în același timp, reprezintă o con
tribuție valoroasă la afirmarea noilor prin
cipii ale dreptului internațional, principii 
ce se impun tot mai mult în viața inter
națională. România și Guineea înțeleg să-și

situeze relațiile dintre ele. precum și cele 
cu alte state, pe aceste principii. Primul 
dintre ele pe care tratatul îl menționează 
este dreptul inalienabil al fiecărui popor 
de a-și hotărî soarta și de a-și 
alege și dezvolta liber sistemul poli
tic, economic și social, corespunzător vo
inței și intereselor proprii, fără nici un 
amestec din afară. In strinsă legătură se 
proclamă dreptul sacru al fiecărui stat la 
existență, libertate, independență politică și 
economică, la suveranitate. Principiile con
sacrate prin tratatul româno-guineez, prin
cipii strîns legate între ele, inseparabile, in 
interpretarea și aplicarea lor, reflectă ten
dințele înnoitoare din viața internațională, 
prefacerile care s-au produs ca un rezultat 
direct al luptei popoarelor, voința României 
și Guineei de a-și aduce o contribuție tot 
mai mare la promovarea unei politici noi 
în relațiile dintre state.

Comunicatul comun semnat de președin
ții Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure sintetizează concluziile schimbului 
de vederi de la Conakry. Document politic 
de deosebită importanță, Comunicatul co
mun subliniază faptul că dialogul româno- 
guineez s-a desfășurat într-o atmosferă de 
sinceră prietenie militantă și cordialitate, 
intr-un spirit de deplină ințelegere frățeas
că și respect mutual. După cum se arată 
in comunicat, președintele Sekou Toure a 
dat o înaltă apreciere realizărilor deosebite 
obținute de poporul român sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a secretarului 
său general, Nicolae Ceaușescu, in dezvol
tarea economică și socială a Republicii So
cialiste România, m afirmarea și promova
rea in viața internațională a unei politici 
corespunzătoare intereselor popoarelor, a 
tuturor forțelor antiimperialiste și a urat 
noi succese în îndeplinirea programului de 
dezvoltare multilaterală a țării. Președintele 
Sekou Toure a subliniat: „România a făcut 
dovada unei independențe totale în aprecie
rea tuturor problemelor internaționale și 
de aceea, pozițiile sale, privind fiecare din 
problemele respective, au fost aprobate de 
masele populare din Guineea care, de ase
menea, aspiră la independență totală în 
aprecierea problemelor și în aplicarea solu
țiilor lor juste. România, într-adevăr, a în
țeles foarte devreme că pentru dezvoltarea 
economică rapidă a unei țări nu există două 
soluții, ci una singură — ca țara să fie mai 
intii organizată pe baze dinamice, ca ea să 
se sinftă responsabilă, în exclusivitate res
ponsabilă, de progresul său și să nu lase 
nimănui altcuiva grija de a-i reglementa 
problemele“.

în centrul dialogului de la Conakry s-a 
aflat dezvoltarea raporturilor bilaterale. Cei 
doi președinți au constatat cu deplină sa
tisfacție că intre România și Guineea s-au 
statornicit relații de sinceră prietenie și o 
strinsă colaborare și au exprimat convinge
rea lor că aceasta servește interesului re
ciproc al celor două țări și popoare, cauzei 
păcii și unității de acțiune a forțelor pro 
gresiste, împotriva colonialismului, neocolo
nialismului și imperialismului. în cursul 
convorbirilor s-a subliniat dreptul fiecărui 
popor de a-și stabili politica internă și ex
ternă in mod independent, fără nici un 
amestec din afară, pornind de la exigențele 
legilor generale ale dezvoltării sociale și 
de la analiza condițiilor și particularitățilo: 
concrete ale fiecărei țări.

Schimbul de păreri a permis nu numai 
un bilanț al drumului parcurs în direcția 
dezvoltării relațiilor româno-guineeze, ci și 
o investigare a posibilităților existente pen
tru continua amplificare a acestor relații. 
Cei doi președinți au dat expresie hotăririi 
comune de a extinde și diversifica schim
burile comerciale, cooperarea economică, 
industrială și tehnico-științifică în dome
niile minier, cercetărilor geologice, extrac
ției și prelucrării bauxitei, metalurgici, 
construcției de mașini, agricol și pescuitului.

în scopul concretizării concluziilor dialogului 
de la Conakry, pentru a da eficacitate mă
surilor asupra cărora s-a convenit, au fost 
semnate: protocolul privind prima sesiune 
a comisiei mixte de cooperare economică și 
tehnico-științifică; aoord pentru exploatarea 
și transformarea în alumină și aluminiu a 
bauxitei din zona Boke; acord privind des
chiderea unei linii de credit; protocolul 
privind schimburile de mărfuri pe anul 
1974; acord de cooperare în domeniul să
nătății publice; convenția sanitar-veteri
nară.

Convorbirile au prilejuit și un amplu 
schimb de păreri asupra problemelor esen
țiale ale vieții internaționale, scoțîndu-se 
în relief creșterea rolului și influenței for
țelor democrației, progresului și păcii, ne
cesitatea de a se acționa perseverent în di
recția unirii tuturor forțelor frontului anti- 
imperialist. S-a evidențiat că toate 
țările lumii, indiferent de mărimea 
și potențialul lor. poartă răspunderea 
menținerii păcii și securității inter
naționale și trebuie să participe, pe bază 
de egalitate, la soluționarea, in interesul 
popoarelor, a problemelor internaționale. O 
atenție deosebită a fost acordată realităților 
de pe continentul african, exprimării soli* 
darității cu popoarele care luptă împotriva 
colonialismului, neocolonialismului și impe
rialismului. Președintele Ahmed Sekou 
Toure a dat o înaltă apreciere politicii Parti
dului Comunist Român și guvernului Re
publicii Socialiste România de colaborare 
și sprijin internaționalist față de popoarele 
africane, materializată în declarațiile sem
nate in ultimii ani, în intilnirile secreta
rului general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de Stat. 
Nicolae Ceaușescu, cu șefii de state din 
Africa și conducători ai mișcărilor de eli
berare din acest continent.

In acest context trebuie amintită semni
ficația deosebită a întilnirii de la Conakry 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu condu
cătorii P.A.I.G.C. și ai tinerei republici in
dependente Guineea-Bissau, desfășurată sub 
auspiciile prieteniei și fermei solidarități 
militante.

Abordînd numeroase aspecte ale actuali
tății internaționale — pe care Comunicatul 
comun le trece în revistă, vădind identi
tatea pozițiilor celor două părți — preșe
dinții Nicolae Ceaușescu și Sekou Toure au 
reliefat în mod deosebit că reducerea și 
lichidarea decalajelor care separă țările în 
curs de dezvoltare de cele economic avan
sate constituie o problemă de importanță 
majoră pentru progresul umanității, pentru 
întărirea păcii mondiale.

Ambianța în care s-a desfășurat vizita, 
rezultatele ei, certifică rodnicia întilnirii la 
nivel înalt româno-guineeze. „Iată de ce 
putem afirma că vizita pe care am efec
tuat-o în țara dumneavoastră, convorbirile 
pe care le-am avut și, mai cu seamă, re
zultatele acestora — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la semnarea documen
telor comune — constituie un eveniment 
istoric în relațiile dintre România și Gui
neea. Fără îndoială că în aceste documente 
am pus împreună bazele unei prietenii și 
colaborări trainice pe principiile deplinei 
egalități, respectului și avantajului reciproc. 
Afirmarea și așezarea relațiilor dintre par
tidele și țările noastre pe aceste principii 
are o importanță deosebită în lumea de 
astăzi. Fără îndoială că primii beneficiari 
ai acestei colaborării vor fi popoarele ro
mân si guineez“.

Opinia publică din țara noastră salută cu 
bucurie și satisfacție rezultatele deosebit de 
fructuoase ale vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Guineea, strălucită manifes
tare a prieteniei și solidarității româno-gui
neeze, contribuție de istorică semnificație 
la dezvoltarea pe toate planurile a legă
turilor dintre țările și popoarele noastre.

EUGENIU OBREA

Orașul Labe s-a îmbrăcat în haine de sărbătoare
(Urmare din pag. a 11-a)

'Adunarea ia sfirșit în sunete
le unui marș al bucuriei și in 
aclamațiile celor de față.

tu continuare, cei doi pre
ședinți se întrețin în mod 
condial la sediul guvernatorului 
cu oficialitățile locale.

Atît la Kankan, cît și la Labă, 
entuziasmul de nedescris al pri-

mirii a prelungit cu mai multe 
ore programul prevăzut inițial 
pentru aceste vizite, care s-a 
transformat într-o sărbătoare 
triumfătoare a prieteniei și so
lidarității româno-guineeze.

In cursul serii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
tovarășul Ahmed Sekou Touré, 
și tovarășa Andrée Touré, s-au 
întors la Conakry.

Cuvîntarea guvernatorului 
El Hadj Mery Keita

Selutînd pe cei doi șefi de 
stat — președinții Nicolae 
Ceaușescu și Sekou Touré, pe 
tovarășele Elena Ceaușescu și 
Andrée Touré, pe ceilalți oas
peți, vorbitorul a spus :

In această zi memorabilă, pli
nă de căldură și de fraternitate 
militantă, îmi revine datoria plă
cută și onoarea deosebită de a 
vă transmite salutările cordiale 
ale militanților și militantelor 
din regiunea Labe, precum și 
urările lor fierbinți de bun ve
nit, în acest moment in care 
țara noastră, realizînd planul 
cincinal, abordează faza decisi
vă a dezvoltării sale.

Tovarășe președinte, noi sîn
tem deopotrivă fericiți și mîn- 
dri să salutăm în persoana 
dumneavoastră pe augustul re
prezentant al unui popor prieten 
care a știut să-și construiască 
societatea socialistă.

Importanta vizită pe care o 
efectuați în Guineea dobîndește 
în ochii noștri o semnificație 
profundă cu atît mai mult cu 
cit este pentru prima dală cînd 
un șef de stat român ne ono
rează cu prezența sa. Această 
vizită reprezintă manifestarea 
cea mai elocventă a voinței 
noastre comune de a întări le
găturile de prietenie, de solida
ritate și cooperare bilaterală, 
care unesc, din octombrie 1958, 
cele două țări ale noastre, an
gajate pe aceeași cale, calea e- 
dificării unei societăți socialiste 
care să excludă mizeria și ex
ploatarea omului de către om.

Totodată, Partidul Comunist 
Român, pe care îl condu :e cu 
curaj și pricepere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și Partidul 
Democrat din Guineea, sub

conducerea clarvăzătoare a to
varășului Ahmed Sekou Toure, 
sint două partide frățești care 
luptă împotriva aceluiași ina
mic — imperialismul — pentru 
aceeași cauză — aceea a apără
rii nobilelor idealuri de libertate, 
justiție, pace și progres.

Distinși oaspeți, militanții și 
militantele noastre, recunoscă
tori Partidului Democrat din 
Guineea pentru faptul că i-a 
eliberat de sclavia feudală și 
i-a scos din noaptea colonială, 
apreciază in cel mai înalt grad 
eforturile uriașe pe care le de
pun partidul și guvernul pentru 
a Ie aduce fericire și prosperi
tate.

Partidul nostru a fost și va 
rămîne întotdeauna un partid 
de avangardă, funciarmente an- 
tiimperialist. Poporul nostru, 
care nu poate renunța la acest 
regim pe care și l-a ales liber, 
devine din ce în ce mai mult 
ținta atacurilor reacțiunii inter
naționale. Aceasta a atras asupra 
poporului nostru agresiunea din 
22 noiembrie 1970 și numeroase 
acte de provocare din partea 
fascismului colonial portugnez. 
Aceasta înseamnă că noi sîntem 
conștienți de lupta pe care tre
buie s-o ducem pe toate frontu
rile : economie, social și cultu
ral și că noi trebuie să rămînem 
vigiienți pentru a respinge orice 
nouă agresiune. Națiunea noas
tră reprezintă în fapt un eotti- 
ciu al partidului nostru și reali
zările luptei sale constituie o- 
biective deja atinse, constituie 
mijloace colective de înfăptuire 
a istoriei, pe care poporul nos
tru înțelege să și-o clădească și 
să nu mai sufere.

Tovarășe secretar general al

Partidului Comunist Român, noi 
știm că in inima continentului 
european poporul dumneavoas
tră a suferit de-a lungul seco
lelor opresiunea crîncenă și, apoi, 
dictatura fascistă a lui Antonescu 
care l-a atras într-o aventură 
nebunească. Dar datorită acțiu
nii curajoase a românilor pa- 
trioți și demni, dumneavoastră 
ați depășit toate dificultățile, ați 
opus o rezistență dîrză regimu
lui de opresiune pentru a ma
tura, în final pentru totdeauna, 
fascismul și feudalismul și a a- 
junge la proclamarea Republicii. 
De atunci, datorită acțiunii tio- 
tărîte a curajosului dumneavoas
tră partid, România nu încetea
ză să înregistreze progrese in 
toate domeniile, astfel incit ea 
a ajuns să se afirme pe arena 
internațională.

Ca și dumneavoastră, noi am 
suferit de dominație și de ex
ploatare. Datorită acțiunii în
treprinse de Partidul Democrat 
din Guineea, din 1947 noi am 
cunoscut libertatea și demnita
tea pe care sîntem gata să le a- 
părăm din toate puterile.

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

Tovarășe președinte, este greu 
să se găsească cuvinte pentru a 
exprima profundul dumneavoas
tră simț al realității. întrucit in 
această lume plină de neliniști, 
de război rece și adesea de con
flicte singeroase, dumneavoastră 
ați știut, prin caracterul obiectiv 
al politicii externe, să introdu
ceți un suflu de prospețime și 
de abordare independentă în 
problemele internaționale, spri- 
jinindu-vă pe salvgardarea in
tereselor legitime ale popoare
lor. Noi înțelegem aici că țara 
dumneavoastră sprijină ferm 
lupta popoarelor contra colonia
lismului și neocolonialismului, 
pentru accesul lor Ia indepen
dență națională și pentru întă
rirea acesteia, condamnînd tot
odată în mod ferm politica de 
apartheid și de discriminare ra
sială. incompatibilă cu dreptu
rile popoarelor și cu demnitatea 
umană.

De asemenea, noi dăm o înal
tă apreciere sprijinului constant 
pe care dumneavoastră ii acor
dați tinerelor state hotărite sa-și

apere suveranitatea lor și noi 
ne amintim incă și acum me
sajul dumneavoastră de solida
ritate atunci cind, la 22 noiem
brie 1970, hoardele imperialiste 
portugheze s-au năpustit sălba
tic asupra poporului nostru.

Această manifestare de solida
ritate activă și atitea altele, in
tre care vizita dumneavoastră 
în Guineea, demonstrează, dacă 
mai era nevoie, că cele două 
popoare ale noastre au aceleași 
idealuri, sint conștiente că pri
vesc în aceeași direcție, direcția 
trasată de Revoluția Socialistă.

Acest moment al vizitei dum
neavoastră este tot atît de isto
ric ca și locul în care se des
fășoară, întrucit regiunea Labe, 
care are privilegiul de a vă pri
mi astăzi, este locul de naștere 
al eroului nostru național Alpha 
Yaya Diallo.

Dorim să folosim această oca
zie solemnă pentru a vă reafir
ma întreaga prietenie a poporu
lui muncitor din Guineea anga
jat necondiționat sub conduce
rea clarvăzătoare a președintelui 
său prea iubit, strategul Ahmed 
Sekou Toure, în lupta contra 
forțelor retrograde. Cu aceeași o- 
cazie, militanții și militantele 
noastre exprimă întreaga lor re
cunoștință Comitetului Central 
al Partidului Democrat din Gui
neea și în mod deosebit respon
sabilului suprem al revoluției, 
comandantului șef al Forțelor 
armate populare și revoluțio
nare,. pentru a fi ales regiunea 
Labe ca o etapă a călătoriei 
dumneavoastră în Guineea.

Tovarășe secretar generai al 
Partidului Comunist Român, 
distinși oaspeți, deși cele două 
țări ale noastre aparțin unor 
continente diferite am dori să 
vă simțiți ca acasă în Repumica 
Guineea, iar la Labe ca în lo
calitatea dumneavoastră natală, 
Scornicești, întrucit tradiția os
pitalieră africană și, înainte de 
toate, fraternitatea in lupta care 
ne unește o doresc astfel.

Trăiască Republica Socialistă 
România !
Trăiască Republica Guineea !
Trăiască președintele Nicolae 
Ceaușescu !
Trăiască președintele Ahmed 
Sekou Toure !
Trăiască prietenia și coope

rarea româno-guineeză, scum
pă fiecăruP bărbat și femeie din 
Guineea ! (Aplauze).

CAIRO

întrevederile
delegației
economice

române
Gheorghe Rădulescu, vicepre

ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia. s-a intilnit marți cu îvio- 
hamed Abdel Kader Hatem și 
cu Mamduh Salem, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniș
tri ai Republicii Arabe Egipt.

în cursul întrevederilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosreră 
călduroasă, prietenească, au rost 
abordate o serie de probleme 
privind relațiile de prietenie și 
colaborare româno-egiptene, ex- 
primîndu-se, cu acest prilej, de
plina satisfacție față de evolu
ția lor ascendentă. Totodată, a 
fost reafirmată hotărîrea comu
nă de a acționa în continuare 
pentru transpunerea în viața a 
acordurilor și înțelegerilor rea
lizate în timpul vizitei între
prinse în Egipt de președintele 
Consiliului de Stat al României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La cele două întîlniri a parti
cipat Petru Burlacu, ambasado
rul României la Cairo.

în cursul aceleiași zile, tova
rășul Gheorghe Rădulescu și-a 
încheiat vizita întreprinsă în 
Republica Arabă Egipt. La ple
carea sa spre patriei a fost sa
lutat de Abdel Aziz Hegazi, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.A.E., ministru al 
finanțelor, economiei și comer
țului exterior, Ibrahim Moha- 
meddein, ministru al industriei, 
precum și de alte personalități 
politice egiptene.

Cambodgia

CUBA. Imagine din Havana

Lupte grele au fost semnala
te, luni. în trei puncte din ju
rul portului cambodgian Kam- 
pot, de zece zile asediat de for
țele patriotice khmere. Centrul 
provincial Kampot, situat la a- 
proximativ 100 kilometri sUd- 
vest de Pnom Penh, a rămas ul
tima enclavă a trupelor lonno- 
liste de-a lungul coastei sudice 
cambodgiene. Potrivit informa
țiilor parvenite din zona fron
tului, garnizoana din Kampot se 
află intr-o situație extrem de 
dificilă. De Ia începutul lupte
lor, trupele lonnoliste din Kam
pot au pierdut 400 de oameni, 
alți 300 fiind dați dispăruți. A- 
provizionarea trupelor aflate in 
orașul încercuit se face numai 
pe calea aerului și pe un canal 
îngust care leagă Kampot de 
Golful Siam.

încercînd să deblocheze prin
cipala cale de acces spre mare, 
comandamentul de la Pnom 
Penh a trimis în regiunea Kam
pot subunități de elită de infan
terie, tancuri și artilerie, pre
cum și importante forțe aeriene, 
în pofida acestor întăriri, pa
trioti continuă să mărească 
presiunea asupra orașului.

• UN SATELIT ARTIFI
CIAL al Pămîntului, pro
iectat și construit în între
gime de studenții Institutu
lui de tehnologie din Massa- 
chusets, va fi lansat pe or
bită anul viitor, anunță a- 
genția Associated Press.

La satelit au lucrat șase 
studenți supravegheați de dr. 
Alan J. Lazarus și de profe
sorul de mecanică electroni
că din același institut, James 
K. Roberge,

Lucrările Conferinței pentru
securitate și cooperare

Pentru o definiție valabilă și unanim
acceptabilă a agresiunii

La sediul O.N.U. din New 
Vll-a Sesiuni a Comitetului 
organism alcătuit din reprezentanții a 35 de state membre, între 
care și România.

York au început lucrările celei de-a 
special pentru definirea agresiunii,

Prin rezoluția prezentată de 
țara noastră, împreună cu un 
grup de state, Adunării Generale 
a O.N.U. la sesiunea din toamna 
anului trecut, se cerea, Comita
tului special, intre altele, să-și 
continue lucrările pentru a 
ajunge la o definiție valabilă și 
unanim acceptabilă a agresiunii 
și a o prezenta aprobării state
lor membre la sesiunea din 
toamna acestui an a Adunării 
Generale.

Potrivit aprecierilor delegații
lor statelor membre ale Comite
tului, sarcina acestui organism 
al O.N.U. este de a elabora o 
astfel de definiție care să con
tribuie direct la înfăptuirea o- 
biectivului central al vieții in
ternaționale din zilele noastre, 
care țintește să pună capăt 
războaielor și conflictelor armate 
dintre state, să stăvilească orice 
act de agresiune sau de ames
tec în treburile altor state, să 
asigure respectarea integrală a 
dreptului popoarelor de a-și 
hotărî singure soarta. Este una
nim recunoscut că 
trebuie să constituie 
care popor garanția 
niciodată și in nici 
rare nu se va vedea 
act de forță saU unei amenințări 
împotriva libertății și indepen
denței sale, împotriva drepturi
lor sale legitime.

Covîrșitoarea majoritate a sta
telor membre ale O.N.U. ex
primă speranța că elaborarea 
unei definiții valabile și una
nim acceptabile a agresiunii ar 
încuraja și determina recunoaș
terea și aplicarea consecventă, 
de către toate statele, a princi
piilor coexistenței pașnice între 
state cu sisteme sociale diferite, 
a principiilor dreptului interna
țional enunțate în Carta O.N.U. 
în concepția majorității delega
țiilor statelor membre ale Co
mitetului, definiția agresiunii 
trebuie să aibă două funcții : 
să vizeze prevenirea comiterii 
unor acte de agresiune și să u- 
șureze determinarea concretă a 
caracterului actului agresiv, 
pentru a se stabili responsabi
litatea statului autor și pentru 
ca acțiunea internațională coer
citivă care se impune să poată

fi declanșată rapid, astfel incit 
pacea să fie restabilită și să se 
stăvilească extinderea sau re
petarea unor asemenea acte ili
cite de folosire a forței în re
lațiile dintre state, iar pacea și 
securitatea fiecărui popor și ale 
întregii lumi să fie puse la 
adăpost.

ORIENTUL
APROPIAT

securitatea 
pentru fie- 
faptului că 
o împreju- 
expus unui

DAMASC. — Forțele siriene au 
ripostat, marți, unui tir de arti
lerie deschis de forțele israe- 
liene în sectoarele centrale și 
de nord ale frontului de pe înăl
țimea Golan — a declarat un 
purtător de cuvînt militar de la 
Damasc, reluat de agenția Uni- 
ted Press Internațional. „Bate
riile noastre de artilerie — 
spus el — au dat grele lovituri 
pozițiilor inamice din aceste 
zone“.

a

TEL AVIV. — Un purtător de 
cuvînt militar israelian a afir
mat, potrivit agenției France 
Presse, că forțele siriene au de
clanșat, marți, la ora 15,00 (ora 
locală), un violent tir de artile
rie în sectorul de nord al teri
toriului ocupat de forțele israe- 
liene in octombrie 1973. Forțele 
noastre, a spus purtătorul de 
cuvînt, au ripostat, duelul de 
artilerie prelungindu-se timp de 
trei ore.

• PREȘEDINTELE STATELOR 
UNITE, Richard Nixon. va în
treprinde o vizită oficială in 
Republica Arabă Egipt în prima 
jumătate a lunii mai, a declarat 
ministrul egiptean de externe, 
Ismail Fahmy, potrivit agenției 
Associated Press. Vizita, a pre
cizat el. va avea loc la invita
ția șefului statului egiptean, An- 
war Sadat.

PE SCURT • PE SCURT• PE SCURT

• ÎN ACESTE ZILE, stanau- 
rile românești de la Tîrgul in
ternațional de primăvară cunosc 
o deosebită afluență de vizita
tori.

Pentru a marca 
participare a României la Tir- 
gurile de 
ani de prezență neîntrerupta — 
directorul general al Direcției 
tîrgurilor din acest oraș, ine- 
drich Wonsack, a înminat re
prezentanților comerțului și in
dustriei din România o diplomă 
de onoare.

încetarea stării 
de urgență în Anglia
• IN MAREA BRITANIE a 

fost ridicată, luni, printr-o pro
clamație a reginei Elisabeta a 
Il-a. starea de urgență decretată 
de fostul guvern conservator, 
Ia 13 noiembrie, pentru a face 
față dificultăților sociale și eco
nomice cu care era confruntată 
țara.

PREȘEDINTELE
Georges 
marți, 
pentru 
general 
Leonid 
agenția 
Franței 
trul afacerilor externe, 
Jobert.

jubileul de

la Leipzig — 25 de

FRANȚEI, 
a sosit, 
Sovietică, 
secretarul 

P.C.U.S., 
informează 

Președintele

Pompidou, 
in Uniunea 
convorbiri cu 

al C.C. al
Brejnev 

T.A.S.S.
este însoțit de minis- 

Michel

• LA 12 MARTIE, la Geneva 
a avut Ioc o nouă rundă a tra
tativelor sovieto-americane pri
vind limitarea armamentelor 
strategice.

Kurzii din Irak au obținut 
autonomia

• PREȘEDINTELE IRAKU
LUI, Ahmed Ilassan al Bakr, a 
anunțat luni. într-o cuvîntare 
radio-televizată, aplicarea legii 
privind autonomia pentru popu
lația kurdă a țării, în cadrul 
Republicii irakiene, relatează a- 
gențiile U.P.I. și France Presse, 
reluind postul de radio Bagdad.

•PALATUL CONGRESULUI 
NAȚIONAL din capitala vene- 
zueleană a găzduit, la 12 martie, 
ceremonia de instalare a noului 
președinte al țării, Carlos An- 
dres Perez, desemnat în urma 
scrutinului electoral de la 9 de
cembrie 1973.

LA MÜNCHEN s-a deschis 
cea de-a 26-a ediție a Tirgului 
internațional meșteșugăresc.

Standul țării noastre a fost 
vizitat la deschidere de minis
trul prezident al landului 
Bavaria. Alfons Goppel. însoțit 
de numeroase personalități po
litice și economice din acest 
land.

Pornind de la obiectivul 
bilit.de Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa — 
acela de a contribui la îmbu
nătățirea relațiilor între statele 
participante și de a asigura con
diții în care popoarele să poată 
trăi în pace, la adăpost de orice 
amenințare sau atingere a secu
rității lor — delegațiile parti
cipante au acordat o deosebită 
atenție reafirmării și enunțării 
precise a principiului nerecurge- 
rii la forță și la amenințarea cu 
forța.

Astfel, textele reținute în ve
derea includerii lor în docu
mentele finale ale conferinței 
reafirmă obligația statelor parti
cipante de a se abține, in rela
țiile lor 
curgerea la forță sau la amenin
țarea cu forța, fie împotriva in
tegrității 
pendenței politice a fiecăruia 
dintre ele, fie în orice alt mod 
incompatibil cu scopurile Na
țiunilor Unite. Dezbaterile au 
relevat interesul marii majori
tăți a statelor pentru adoptarea 
de către conferință a unor anga
jamente care să excludă o 
sferă cit mai largă a actelor de 
forță din viața internațională și, 
în special, a demonstrațiilor de 
forță, mișcărilor și manevrelor 
de trupe îndreptate împotriva 
suveranității și securității altor 
state. în acest sens, participan- 
ții au reținut ideea conform că
reia statele participante se ab
țin de la orice manifestare de 
forță care ar viza să facă un 
stat să renunțe la deplina 
citare a 
verane.

O altă 
obiectul 
a fost aceea a interzicerii atît 
a formelor directe, cit și a celor 
indirecte de folosire a forței. 
Recunoscînd că actele de folo
sire directă a forței sînt cele 
mai grave, participanții au sub
liniat, în același timp, gravita- . 
tea formelor 
sire a forței 
triva altor

reciproce, de la re-

teritoriale sau a înde-

drepturilor sale
exer- 

su-

făcutproblemă care a 
negocierilor conferinței

indirecte de folo- 
indreptate impo

state, cum

actele constînd în pregătirea 
organizarea războiului civil 
teritoriul, altor state, organizarea 
de incursiuni armate împotriva 
altor state etc. în acest sens, s-a 
reținut — în vederea includerii 
in documentele finale — obliga
ția statelor de a se abține de 
la orice acte care implică folo
sirea forței sau amenințarea cu 
forța, directă sau indirectă, îm
potriva unui alt stat participant.

Dînd expresie aceleiași pre
ocupări de a exclude pentru tot
deauna folosirea forței ir» ra
porturile dintre state in Europa, 
participanții au convenit ca, in 
documentele finale, să se pre
vadă că forța sau amenințarea 
cu forța nu vor fi folosite ca 
mijloc pentru rezolvarea dife
rendelor internaționale sau a 
problemelor care pot să ducă la 
dezacorduri între ele. De ase
menea, s-a convenit să se pre
vadă că statele participante nu 
vor recurge, în relațiile dintre 
ele, la nici un act de represalii 
cu forța.

S-a conturat, astfel, un anga
jament larg al statelor partici
pante de a nu recurge, în rela
țiile dintre ele, la folosirea foi
ței sau a amenințării cu forța.

Criza de guvern 
din Italia pe calea 
soluționării

si
pe

• CRIZA DE GUVERN DIN 
ITALIA a intrat, virtual, pe 
făgașul soluționării — scrie a- 
genția France Presse. într-o re
latare. Reprezentanții partidelor 
viitoarei coaliții guvernamentale 
(democrat-creștin, socialist și 
socialist-democratic), care vor 
avea în Parlament și sprijinul 
republicanilor, au ajuns, luni 
seara, la un acord operațional 
privind relansarea economiei. 
Acest acord urmează să fie 
adoptat de conducerile partide
lor respective.

MERCURUL, 
UN PERICOL ?
Paul Desbaume, cer

cetător elvețian în dome
niul chimiei, declara re
cent unui reporter de la 
TRIBUNE DE GENEVE 
că mercurul trebuie re
cuperat cu mai multă 
promptitudine decît de- 
șeurile de hîrtie 
clă.

PAN0BAMIG

sau sti-

„Mercurul — nota 
genevez — este în 
ne invada incet-incet, căci el are 
particularitatea de a nu se nxa 
în natură sub formă de sultați 
sau sulfuri, cum e cazul plum
bului. El rămine mereu activ și 
periculos, încheindu-și „cursa" 
prin acumulare pe fundul lacu
rilor, rîurilor sau în corpul li
man.

Mercurul este pentru cel mai 
mulți dintre noi un metal lichid, 
închis intr-un tub de sticlă pen
tru a indica temperatura, sau 
starea vremii. Unii mai știu că 
el se folosește Ia baza amalga
melor utilizate în stomatologie. 
Dar, se uită, sau nu se cunoaște, 
că cea mai mare parte a bate
riilor electrice folosite Ia aparate 
foto, ceasuri, aparate de comoa- 
tere a surdității, mini-calcuia- 
toare electrice, conțin fiecare 
circa jumătate de gram ne 
mercur. De asemenea, tuburile 
cu neon, aparatura tranzistori
zată, conțin „argint viu“. De fie
care dată, cind se aruncă pro
dusele avind mercur, — fie că 
obiectul ajunge în grotele de 
gunoi (se preia de apele de 
ploaie) sau se incinerează (ras- 
pîndindu-se in atmosferă sub 
formă de vapori de mercur;, 
metalul se va regăsi ulterior pe 
fundul lacurilor sau riurnor, 
unde se va fixa in plancton a- 
jungind apoi — prin diferite mo-

cotidianul 
curs ae a

dalități — la suprafață. In ceea 
ce. privește utilizarea mercuru
lui la baterii. Ruetschi, directo
rul unei mari firme elvețiene, 
spunea că acest metal are nu
meroase avantaje printre care 
„o densitate de energie“ toarte 
ridicată, sau eu alte cuvinte, el 
posedă o mare capacitate intr-un 
volum foarte redus ; pilele eu 
mercur au, între altele, o tensiu
ne stabilă și nu-și pierd încăr
cătura electrică prin stocare. 
Mercurul folosit constituie de- 
polarizantul sau electrodul po
zitiv, cel negativ este făcut din 
zinc. O parte a firmelor, con
știente de pericolul care-1 pre
zintă mercurul, au imprimat pe 
toate produsele lor rugămintea 
de a le retrimite bateriile des
cărcate ; mercurul recuperat 
acest mod reprezentînd circa 
la sută din ceea ce se vinde.

Cum s-a ajuns la aceasta 
larmă ? Analize efectuate 
Norvegia și în alte țări au evi
dențiat existența unor fracțiuni 
de mercur în zăpadă sau in apa 
de ploaie, altădată recomandată 
pentru spălatul feței și alimen
tarea bateriilor. Chimistul citat 
releva eă este foarte greu sa 
cunoști doza de pericol în ceea 
ce privește concentrarea de 
mercur în corpul uman. Doar 
în cazul unor intoxicații grave 
sint cunoscute cu exactitate e- 
fectele, pe cînd Ia dozele infi
me, cu repercusiuni nebănuite 
asupra activității cerebrale, cer
cetările bat pasul pe Ioc.

TRIBUNE DE GENEVE se 
întreba malițios, dacă societatea 
de consum, sensibilizată doar de 
„costurile obiectelor“, va putea 
găsi in final rezolvarea acestei 
probleme, atit 
prima vedere.
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