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AGENDA
manifestărilor zilei de 11 martie 

prilejuite de vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Republica 

Guineea a mai consemnat:
• Entuziaste manifestări prietenești prile

juite de vizitarea orașelor Kankan și Labe
• Ceremonia înminării unor înalte distinc

ții române și guineez.e
•Semnarea documentelor
Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al P.C.R., președintele Consi
liului de Stat, și a tovarășei Elena Ceaușescu in 
Guineea s-a încheiat în cursul nopții (ora Bucu- 
reștiului).

RELATĂRILE DESPRE SOLEMNITATEA 
PLEC ARII ȘI DESPRE CELELALTE EVENT 
AIENTE ȘI MANIFESTĂRI SE VOR PUBLICA 
IN ZIARUL DE MIINE.

La începutul celei de a doua decade 
ur succes de prestigiu:

40000 tone peste plan, 

în condiții de ritmicitate

■

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Republica Guineea

0 O rezervă se cere pusă în 
valoare — realizarea sar
cinilor zilnice de către fie
care formație de lucru

Avem, acum Io începutul celei de a doua 
decade a lunii, deosebita satisfacție de o 
face cunoscut public un succes, am spune, 
remarcabil pentru colectivele de muncă din 
exploateze miniere ele Văii Jiului EXTRA
GEREA A 40 000 TONE DE CĂRBUNE IN 
ACEST AN PESTE PLAN. Și, ce este îmbucu
rător aceste 40 000 tone nu sint reolizate pe 
seama efortului unor colective pentru a re- 
cuDero restanțele altora — practica nu prea 
îndepărtată ne-o dat multe asemenea exem
ple — ele sint rodul muncii colective, ol tu
turor minerilor bazinului nostru care răspund 
in acest med măsurilor luate de conducerea 
partidului și stotului pentru imbunătățireo 
continuă a condițiilor lor de muncă și de 
viața. Se cere subliniat acest lucru pentru că 
aici iși are izvorul hotârirea cu care colecti
vele de muncă iși îndeplinesc sarcinile.

Si. nu spunem o noutate afirmind că rit
micitatea realizării planului a devenit un fapt 
cotidian in minele Văii Jiului, fapt care nu 
moi surpnnde pe nimeni. O confirmă fiecare 
decadă în parte. Cu atit mai mult primele 
zece zile din această lună. Perioada de re
ferință este un bun exemplu de dinamică a 
producției, de depășire ritmică a planului. O 
singură zi a fost marcată de o oarecore că
dere, încolo depășiri constante — la nivel de 
bazin — care, la finele decadei, întrec 4 000 
tone. Important e faptul că planul s-a depășit 
om prima zi g lunii, fiind astfel infirmată 
optica — dovadă că era doar un argument 
nefondat — că „așa-i in minerit Io sfîrșitul 
lunii".

Desigur, in acest context trebuie relevate 
rezultatele care se ridică peste cele medii. 
Este vorba despre colectivul minei Vulcan 
care, incepind din o doua decadă a lunii 
ianuarie, n-a coborit în nici o zi sub „linia 
de plutire1' ojungind astfel la o depășire 
ce se apropie de cotele pe care și le-o fixot 
drept angajament pentru tot anul. Pe aceeași 
traiectorie, c ritmicității, se înscriu și in de
cada încheiată minerii Uricaniului pentru 
care prima zi a lunii a însemnat - ca și ce
lelalte — o zi obișnuită de muncă Io plusul 
căreia au adăugat constant intre 200 și 300 
de tone. Adăugind colectivele Lupeniului și 
Aninoasei, core au avut căderi de cite o zi 
si respectiv două, ieșim deja din cadrul rit
micității.

COMENTATOR

Situsitia realizării pic niului |
î E. SI. Lonea 100,0 la sută ;

E. M. Petrila 100.0 la sută
î E. SI. Dilja 102,8 la sută
i E. M. Aninoasa 105,0 la sută
: E. M. Vulcan 105.5 la sută
i E. SI. Paroșeni 82,5 la sută î
i E. M. Lupeni 103,7 la sută
: E. SI. Uri câni 105,1 la sută i
i TO TAL

VALEA JIULUI 101,9 la sută
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Brigadierul Marin Ghizdăvescu, unul 
din minerii de la E. M. Petrila care a 
pătruns toate tainele lucrărilor din sub
teran.

U. F. E. T. Petroșani „Vîscoza“ Lupeni

Depășiri la toate 
sortimentele 

destinate exportului
De la începutul anului, pînă 

acum la livrările de produse 
Lemnoase destinate exportu
lui, colectivul Unității de ex
ploatare $i transport a lemnu
lui, a cîștigat un avans de 
15 zile. După primele două 
luni ale anului s-au expediat 
produse reprezentind 72 la 
sută din valoarea de plan a 
trimestrului I. In erioada res
pectivă s-au înregistrat de
pășiri fizice la toate sortimen
tele lemnoase care se exportă, 
după cum urmează : la celulo
ză de fag cu 277 metri cubi, 
la lemn pentru construcții ru
rale cu 82 mc. la mangal de 
bocșă cu 5 tone, iar la produ
sul semiprelucrat. cherestea 
râșinoase, cu 67 mc. De aseme
nea, au fost livrate, suplimen
tar față de sarcinile contrac
tuale, 21 tone lemn de foc.

Constanță
Și cea dinții decadă a lunii 

martie a fost rodnică in rea
lizări pentru colectivul I.F.A. 
..Viscoza" din Lupeni : au fost 
îndepliniți toți indicatorii teh- 
nico-economici de plan. Rezul
tatul confirmă, dorința vie a 
colectivului de a încheia pri
mul trimestru al anului cu re
zultate de prestigiu de a in- 
timpina, așa cum se cuvine, 
evenimentele mărețe pe care 
le vom sărbători în acest an

în succese
— a XXX-a aniversare a eli
berării patriei și cel de-al 
XI-lea Congres al P.C.R.

Hotărîrea colectivului a 
fost dovedită și de realizările 
raportate in primele două luni 
ale anului cînd. proporția de 
îndeplinire a principalilor in
dicatori de plan a fost, la pro
ducția globală de 103.4 la sută, 
la producția marfă de 100,8 la 
sută și la productivitatea mun
cii de 103,4 la sută.

Continuarea 
convorbirilor 

oficiale
In continuarea dialogului la 

nivel înalt româno-guineez 
care a debutat, sîmbâtă după- 
amiază, sub cele mai fericite 
auspicii, sub semnul voinței 
comune de a deschide noi căi 
colaborării între partidele, ță
rile și popoarele noastre, du
minică. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia și tovarășa Elena Ceaușescu 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., au avut 
în cursul dimineții, o nouă și 
rodnică convorbire asupra u- 
nor probleme de interes reci
proc cu tovarășul Ahmed Se
kou Toure. secretar general 
al Partidului Democrat din 
Guineea, președintele Republi
cii.

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

In cadrul convorbirilor s-a 
procedat la un larg schimb de 
informări privind activitatea 
și preocupările actuale ale 
Partidului Comunist Român și 
Partidului Democrat din Gui
neea. ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Guine
ea.

Schimbul de vederi în pro
bleme internaționale a eviden
țiat identitatea de poziții, voin
ța celor două țări și partide 
de a conlucra, dc a-și aduce 
o contribuție tot mai mare la 
promovarea noii politici în re
lațiile dintre state, la continua
rea și consolidarea cursului 
pozitiv spre destindere și se
curitate, pentru prietenie și 
înțelegere între popoare, îm
potriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialis- 
mului, pentru triumful cauzei 
păcii, libertății, independenței 
naționale, democrației și pro
gresului social.

Dialogul la nivel înalt ro
mâno-guineez a relevat inte
resul celor două părți de a i-
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Marea adunare populară de pe stadionul din Conakry
După cum s-a anunțat, sîm

bâtă, imediat după sosirea to
varășului Nicolae Ceaușescu și

a tovarășei Elena Ceaușscu în 
Republica Guineea, pe stadio
nul municipal din Conakry a

avut loc o mare adunare po
pulară — vibrantă manifesta
re a prieteniei și solidarității

militante româno-guinceze ,Cu 
«cest prilej, cei doi șefi de 
stat au rostit cuvin țări.

Rezultate convingătoare
Cele două coloane auto ale 

U M T C. F. — Tscroni au 
încheiat luna februarie cu o 
depășire a planului valoric de 
peste 350 000 lei. Sarcinile fi
zice la volumul total de tran
sport au fost depășite, pe a- 
ceeași perioadă, cu 3 500 tone 
de material lemnos cărăușit 
la depozitele finale ale între
prinderii. De menționat fap-

Întîlnire în subteran
O ultimă pușcătură a consfințit, recent, străpungerea ga

leriei sub coperiș Io una din lucrările de pregătire ce se exe
cută in vederea creării de noi capacități de producție Io ori
zontul 4C0 al sectorului IV, de la mina Lupeni. De menționat că, 
datorită bunei organizări a muncii, brigada condusă de loan 
Mondoca precum și ceo a minerului Mihai Nistor, mai recent 
constituită, dor cu nimic mai prejos in ale hărniciei, s-au intilnit, 
in urma străpungerii, cu o săptămină mai devreme față de ter
menul planificat

tul că în condițiile depășirii 
sarcinilor de plan, colectivul 
autocoloanelor a adăugat, la 
cele 4 tone de benzină, econo
misite în luna ianuarie, alte 
5 tone.

în prima decadă din luna 
martie, ritmul de lucru și re
alizările mecanicilor și condu
cătorilor auto s-au menținut 
la nivelul lunilor ianuarie și 
februarie.

Succesele colectivului se da- 
toresc preocupărilor pentru 
reînnoirea și completarea par
cului cu 8 mașini carosate și 
7 autotrolii. ca și celor dove
dite pentru întărirea discipli
nei, sporirea grijii pentru în
treținerea în bune condițiuni 
a mașinilor, asigurarea mate
rialului și efectuarea într-un 
tirnp mai scurt a operațiilor 
de încărcare în exploatările 
forestiere.

TABERE PENTRU 
TINERET

Pe perioada întregu
lui an 1974, uteciștii 
pot petrece vacanțele 
și concediile in tabere 
de odihnă organizate 
prin B.T.T (scrii de 
cile 12 zile) ia urmă
toarele baze turistice 
din țară : Izvorul Mu
reșului, Bușteni, Pre
deal și Timișul de sus.

Prețul aproximativ 
al biletelor este de 
350-450 lei. înscrierile

se fac prin filiala 
B.T.T. Petroșani.

„ȚARA ÎNTREAGA
IN SĂRBĂTOARE"

La sfîrșitul săptămî- 
nii trecute, pionierii 
de la Școala generală 
nr 5 Petrila au pre
zentat, in sala mare a 
clubului sindicatelor 
din localitate, in cadrul 
tradiționalului Festi
val cultural-artistic al 
primăverii, un concert- 
spectacol intitulat
..Țara întreagă in săr
bătoare- Programul
artistic — cuprinzind 
coruri, recitări des
pre patrie și partid, 
cîntece, dansuri folclo

rice — s-a bucurat de 
unanimele aprecieri a- 
Je numerosului audito
riu, format din părin
ții elevilor.

PANOUL 
FRUNTAȘILOR

O inițiativă cu efecte 
stimulative asupra ac
tivității pe care o des
fășoară personalul de 
regie al minei s-a năs
cut la exploatarea mi
nieră Aninoasa. Zilnic, 
panoul fruntașilor din 
incintă evidențiază for
mațiile de lucru și 
muncitorii care și-au 
adus în zilele prece
dente contribuția la

Cuvintarea tovarășului 
Ahnied Sekou toure

Tovarășe Ceaușescu, pre
ședinte al ( -asii: mi <iat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Tovarășă Elena Ceaușescu. 
Tovarăși din România,
Poporul revoluționar al 

Guineei este fericit să vă pri
mească pe pămîntul său. El 
vă primește în calitate de 
prieteni, de tovarăși de luptă 
și salută prin intermediul 
dumneavoastră viteazul dum
neavoastră popor. gloriosul 
popor român, căruia noi 
ii cunoaștem istoria, o istorie 
caracterizată printr-o luptă 
constantă. lupta împotriva 
feudalității, a capitalismului, 
lupta contra imperialismului 
și fascismului. Poporul ro
mân a avut o istorie activă, 
demonstrind astfel înaltul ni
vel dc conștiință al femeilor 
și bărbaților care îl alcătu
iesc. Noi cunoaștem istoria 
țării dumneavoastră și dăm o 
înaltă apreciere . contribuției 
decisive pe care dumneavoas
tră. tovarășe Ceaușescu. ați a- 
dus-o la dobîndirea numeroa
selor sale victorii. .Aceasta 
contribuție v-a adus încrede
rea totală a poporului român, 
manifestată succesiv prin res
ponsabilitățile ce vi s-au în
credințat și pe care vi le-ați 
îndeplinit întotdeauna cu o- 
noare și eficacitate. Nu este de 
mirare că sînteți astăzi deo
potrivă conducâtor iii Partidu
lui Comunist Român ș: al 
statului socialist român

Știm, dc asemenea, că soția 
dumneavoastră a dus aceeași 
luptă, cu același elan și con
stanță. Ea nu este numai so
ția șefului statului, ci unul 
din făuritorii de frunte ai so
cialismului românesc, întrucît 
a participat pe toate frontu
rile la luptă. Pentru aceasta, 
poporul român, prin interme

diul partidului său, Partidul 
Comunist Român, a ales-o în 
conducerea superioară a 
partidului, ceea ce demon
strează capacitatea femeii. Fe
meile din Guineea, care nă
zuiesc spre aceleași promo
vări — intelectuale, ideologi
ce. economice, politice — sînt 
minare să vă primească, fiind 
și mai mult convinse de jus
tețea liniei pe care o urmea
ză. linie care conduce la e- 
manciparea totală a societății, 
în ochii lor, tovarășă Elena 
Ceaușescu. dumneavoastră sîn
teți un simbol și. de aceea. în 
numele Partidului Democrat 
din Guineea, sîntem mîndri să 
vă salutăm și să vă primim. 
Cunoaștem, așa cum am mai 
arătat-o. pozițiile curajoase 
ale Partidului Comunist Ro
mân pe plan ideologic. Teze
le sale sînt în cea mai mare 
parte aprobate, susținute de 
Partidul Democrat din Guine
ea. Poziția partidului dumnea
voastră. atitudinea guvernu
lui dumneavoastră, atît în ceea 
ce privește problemele inter
ne. cit și problemele interna
ționale, sînt identice cu poziția 
și cu atitudinea Partidului 
Democrat din Guineea, adică 
o atitudine de responsabilita
te față de problemele vieții. 
Un popor nu trebuie să ab
dice de la nici o responsabili
tate : el trebuie să-și asume 
toate responsabilitățile sale în 
toate domeniile. Pentru a se 
realiza, poporul trebuie să aibă 
o netă conștiință a personali
tății sale și, de asemenea, o 
justă apreciere a raporturilor 
de solidaritate militantă care 
îl leagă de toate popoarele 
din lume și. îndeosebi, de po
poarele progresiste care fac 
istoria.

Știm că Partidul Comunist
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Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe președim- 
Sekou Toure,

Dragi tovarăși.

Doresc, în numele deleg 
ției noastre. a Comitetul ir 
Central al Partidului Comu 
nist Român, al poporului ro
mân. în numele meu perso
nal. să vă adresez dumnea
voastră. tuturor celor prezenți 
la această mare adunare popu
lară, întregului popor frate 
guineez un salut frățesc și de 
solidaritate (Aplauze).

Am venit in țara dumnea 
voastră, la invitația amicală 
a tovarășului Sekou Toure. a- 
nimați de dorința de a dezvol
ta solidaritatea dintre partide
le și popoarele noastre, în 
lupta pentru dezvoltarea eco- 
nomicâ-socială. pentru bună
starea și fericirea popoarelor 
noastre. în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului. (A- 
plauze)

România va sărbători în a- 
cest an 30 de ani de cînd po
porul. în frunte cu clasa mun
citoare. sub conducerea parti
dului comunist, a preluat pu
terea in propriile mîini și a 
trecut la făurirea noii socie
tăți socialiste. (Aplauze). Tn 
acești 30 de ani. socialismul 
a triumfat definitiv și pentru 
totdeauna în România. (Aplau
ze puternice). Am lichidat 
pentru totdeauna exploatarea, 
iar. întreaga putere politică, 
industria, agricultura se gă
sesc în mîinile poporului mun
citor. (Aplauze).

Concentrîndu-și toate efor
turile. sub conducerea parti
dului comunist, poporul ro
mân a obținut realizări mă
rețe în dezvoltarea economiei, 
în ridicarea bunăstării sale 
materiale și culturale. Am

pornit de la faptul că pentru 
a construi o societate socialis
tă puternică trebuie să dez
voltăm industria, agricultura, 
știința, cultura, ca bază a bu
năstării și fericirii poporului. 
(Aplauze). în acești ani. in
dustria românească a -resent 
de 28 de ori. Dintr-o țară a- 
grară, cu o industrie slab dez
voltată. România a devenit o 
țară industrial-agrară. care 
asigură din ce in ce mai bine 
toate necesitățile poporului și 
poate contribui la dezvoltarea 
relațiilor de solidaritate și e- 
conomice cu celelalte state. 
(Aplauze).

Și realizările României ca 
și ale altor țări socialiste, de
monstrează că atunci cînd po
porul devine stăpîn pe desti
nele sale este în stare să fău
rească adevărate minuni (A- 
plauze). Aceste realizări de
monstrează că socialismul 
poate să asigure dezvoltarea 
rapidă a fiecărei națiuni și 
este singura societate care 
poate asigura cu adevărat, 
mdependența. bunăstarea și 
fericirea popoarelor. (Aplauze 
îndelungate, puternice).

Cunoaștem că și poporul 
guineez. sub conducerea Parti
dului Democrat din Guineea, 
in frunte cu tovarășul Sekou 
Toure, a lichidat vechea o- 
rînduire. colonialismul, și a 
trecut la făurirea unei noi so
cietăți în Guineea. Ca prieteni 
și frați, ne bucură succesele 
pe care dumneavoastră le do- 
bîndiți în făurirea unei Gui
nee libere, independente și 
puternice. (Aplauze îndelun
gate).

Desigur. făurirea noii so
cietăți are loc în condițiile 
luptei pentru lichidarea vechii 
politici imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste. Pentru
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COMUNICAT COMUN
privind vizita secretarului general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu în Guineea
Secretarul general al Par

tidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu auxefectuat o vizită 
oficială de partid și de stat 
în Republica Guineea, la in
vitația secretarului general 
al Partidului Democrat din 
Guineea, președintele Repu
blicii Guineea. Ahmed -Sekou 
Toure, intre 9 și 11 martie 
1974.

In timpul șederii in Guine
ea, inalții oaspeți români au 
vizitat regiunea Conakry, pre
cum și regiunile Kankan și 
Labe, bucurindu-se pretutin
deni de o primire entuziastă 
și călduroasă, expresie a sen
timentelor de stimă și prie

tenie nutrite de poporul gui
neez față de poporul român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a transmis populației capita
lei, orașelor Labe și Kankan, 
întregului popor guineez un 
salut călduros din partea po
porului prieten al României.

Intre secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului dc 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, 
și secretarul general al Parti
dului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Gui
neea, Ahmed Sekou Toure. 
au avut loc convorbiri oficia
le, care s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de sinceră prie
tenie militantă și cordialitate, 
într-un spirit de deplină în

țelegere frățească și respect 
mutual.

La convorbiri au participat .
Din partea română : tova

rășa Elena Ceaușescu. mem
bru al Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, pre
cum și tovarășii Ion Pățan. 
membru supleant al Comi
tetului Executiv al C. C. al 
P.C.R. vicepreședinte al Con
ciliului dc Miniștri, ministrul 
comerțului exterior ; Ștefan 
Andrei, secretar al C. C. al 
P.C.R. : George Macovescu. 
membru al C.C.. al P.C.R. mi
nistrul afacerilor externe ; Va- 
sile Pungan, membru al C.C. 
al P.C.R. consilier al preșe
dintelui Consiliului de Stat; 
Nicolae Doicaru, consilier al

președintelui Consiliului de 
Stat, și Valeriu Georgescu, am
basadorul Republicii Socia
liste România în Republica 
Guineea.

Din partea guineeză : to
varășii dr. Lansana Beavogui, 
membru al Biroului Politic 
Național al Comitetului Cen
tral al Partidului Democrat 
din Guineea, prim-ministru; 
Moussa Diakitie, membru M 
Biroului Politic Național al 
C. C. al P.D.G. ministrul coor
donator al domeniului de in
terne și de securitate ; Mama- 
di Keita, membru al Biroului 
Politic Național al C.C. al 
P.D.G. ministrul coordonator 
al domeniului culturii și e- 
ducației ; N' Famara Keita. 
membru al Biroului Politic

Național al C. C. al P. D. G. 
ministrul coordonator al 
domeniului dezvoltării rura
le ; dr . Alpha Oumar Barry, 
membru al Biroului Politic 
Național al C. C. al P.D.G., 
ministrul coordonator al do
meniului schimburilor : Sai- 
foulaye Diallo, membru al 
C.C. al P.D.G. ministrul co
ordonator al domeniului so
cial ; Fily Cissoko, membru 
at C. C. al P.D.G., ministrul a- 
facerilor externe ; Senainon 
Behanzin, ministrul informa
țiilor și ideologiei ; Moha
mmed Lamine Toure, minis
trul minelor și al geologiei ; 
dr. Keroura Camara, minis
trul zootehnici și al pescuitu
lui ; Alpha Bacar Barry, mi-

. (Continuare in pag. a 3-a)

La F. F. A. „Viscoza" Lupeni zilele 
trecute s-a dat in funcție o nouă mașină 

f de răsucit fire — un utilaj de producție 
românească cu care a fost de curînd do
tată fabrica.

sprijinirea brigăzilor 
de lucru productive. In 
aceste zile sînt prezen
te pe panou numele 
maistrului ion Petres
cu —șeful schimbului 
III, sectorul VI trans
port, ale muncitorilor 
loan Ispas, loan Girgă 
și Romulus Roman, 
din același sector, ca și 
al lui Dumitru Marti- 
niuc, Nicolae Jurca și 
Gheorghe Tonaru, din 
sectorul electromeca
nic.

wabwtMSfai de :
SPOR T

• Cronica meciului de fotbal Jiul - C. S. M. 
Reșița și comentariul acestuia făcut de 
Petre Libardi.

• O anchetă despre sportul de masă și de 
performanță de la Asociația sportivă „Mi
nerul" Vulcan.

• Consemnări de la intilnirea internațională 
de lupte clasice România - R.D.G. (ju
niori).

$ Comentariul partidei din finala campio
natului mondial de handbal.
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Mulțescu înscrie primul gol al Jiului sub privirile dez
nădăjduite ale portarului Constantin și fundașului Kiss.

Foto : I. LICIU

FOTBAL, DIVIZIA A

JIUL - C.S.M. REȘIȚA 2-1
Am asistat încă din primele 

minute la un asediu perma
nent asupra porții apărate de 
tlnârul Gheorghe Constantin 
la o avalanșă de combina
ții între jucătorii gazdă, «are 
ne-au amintit de evoluțiile 
frumoase din finalul turului.

- Mulțest u
flat in careu, preia o pasă ce-1 
căuta, și din întoarcere, face 
inutilă intervenția portarului. 
Deci 1—0. Extaz in teren, tri
bunele in picioare. Meciul se 
prevestea a fi de ..zile mari". 
Dar treziți din năuceala creată 
de rapiditatea jocului, oaspeții 
ies și ei la atac. Scăpat pe con
traatac Pușcaș încearcă vigi
lența . ii Ion Gabriel, care reu
șește să salveze in extremis. 
Urmează apoi două ratări suc
cesive ale lui Rozsnai. care 
deși avea poziție ideală șutea- 
ză mult prea slab, dind porta
rului posibilitatea să intervină. 
Dar vine acel minut 43. care 
a înghețat tribunele. Voinea 
singur cu portarul șutează pu- 
terni . Ion Gabriel, atent, res
pinge. balonul ricoșat întîlnind 
însă în traiectoria sa... picioa
rele lui Tonca — venit în ma
re viteză din urmă — și de 
aici intră în plasă. Un autogol 
în care, neatenția i-a jucat-un 
renghi lui Tonca. excelent în 
intervențiile lui pină atunci. 
Primele 45 de minute iau sfîr- 
șit cu această egalitate pe ta
bela de marcaj.

Ea reluare echilibrul de for
țe pare să incline în favoarea 
elevilor lui Reinhard. Căpita
nul Deșițenilor Bcldeanu. era 

Un început
Prevederile acestui retur se 

confirmă, chiar din etapa a 
II-a, meciurile fiind aprig 
disputate, unele din ele con
stituind. prin rezultatele lor. 
chiar surprize. Aceste rezul
tate ne favorizează prin fap
tul că echipele aflate in par
tea inferioară a clasamentu
lui (S.C. Bacău. „Poli" Iași. 
..Poli” Timișoara) au pierdut 
puncte pe teren propriu, si
tuație nedorită în condițiile 
echilibrului campionatului 
nostru.

Jucîrid acasă. în primul 
meci din-acest retur, Jiul a 
întilnit echipa metalurgiști- 
lor din Reșița. Partida a fost 
abordată cu toată atenția, a- 
vertizați fiind că C.S.M. Re
șița este o echipă robustă 
și capabilă de rezultate bune 
in deplasare. Meciul a de
butat furtunos. Luînd jocul 
pe cont propriu încă din pri
mele minute am reușit să 
înscriem primul gol. Ofensi

sufletul echipei, inițiind ata
curi bine gîndite, colaborînd 
• xcelent u Atodiresei. cai
se lansa debordant pe extre
ma dreaptă, punîndu-și de ne
numărate or;, coechipierii în 
poziții favorabile de a înscrie. 
\tacurile noastre nu-și găseau 

finalizarea fie datorită ratări
lor, — în momentele decisive 
— ale înaintării Jiului (Mul
țescu — min. 50 și 58. Libar- 
di, min. 66 Rozsnai. min. 69). 
fie datorită apărării oaspeților 
mereu pe fază, care aveau în 
Ologeanu un „stilp de nădej
de.

Golul victoriei Jiului 
în această partidă este 
înscris in minutul 71, de 
Mulțescu, din penalty Fa
za premergătoare acestui gol 
este consemnată în comenta
riul de mai jos.

Victoria Jiului este cu atît 
mai utilă pentru formația din 
Petroșani, cu cit în următoa
rele două etape va evolua in 
deplasare, in compania unor 
adversari cu pretenții.

Iată componența formațiilor: 
JIUL : Ion Gabriel — Nițu, 
Tonca. Georgescu. Dodu, — 
Xagy (min. 62 Stoicliiță). Stac
ker — S. Gabriel. Mulțescu, 
Libardi, Rozsnai : C. S. M. RE
ȘIȚA : Constantin — Ologeanu. 
Georgevici (min. 34 Chivu), 
Rednic, Kiss — Pușcaș, Bcldea
nu — Atodiresei, Rbșca, Voi
nea, Căprioru (min. 43 Doru 
Popescu).

A arbitrat Aurel Bentu 
(București).

I- T-

frumos, răsplătit de o victorie utilă
va s-a menținut în continua
re și dacă scorul nu a ajuns 
să fie de 3—4 goluri în fa
voarea noastră, aceasta se 
datorește pripelii înaintașilor, 
opoziției barelor și in ultima 
instanță portarului reșițean.

PETRE LIBARDI COMENTEAZĂ

Jocul nostru începe după 
prima jumătate de oră să 
piardă din intensitate, acțiu
nile nu mai sînt suficient de 
clare și echipa oaspete echi
librează situația, reușind să 
înscrie în urma cîtorva con
traatacuri bine gindite și di
rijate de cei doi mijlocași. 
Repriza secundă se menține 
In aceeași notă de echilibru, 
in acțiunile noastre de atac 
neavînd, din păcate, forța 
necesară străpungerii apără
rii organizate a oaspeților.

CLASAMENTUL
1. Universitatea Craiova
2. F, C. Argeș
3. Steaua
4. Dinamo
5. F. C. Constanța
fi. I . T. Arad
7. A. S. A. Tg. Mureș
8. Steagul roșu
îl. JIUL

10. C. S. M. Reșița
11. Universitatea Cluj
12. Sportul studențesc
13. Politehnica Timișoara
I I. Rapid
15. Petrolul
10. Politehnica Iași
17. C. F. R. Cluj
18. S. C. Bacău

„Penalty“-ul victoriei Jiului, semnat de Mulțescu !
Foto : Virgil IORDACHESCU

Mă voi opri dintre toate 
fazele de gol (pentru că. au 
fost destule și în această par
te) la aceea care s-a soldat 
cu acordarea loviturii de pe
deapsă pentru noi. Iată cum 
s-au petrecut lucrurile: Rozs

nai a primit mingea la pi
cior și se îndrepta spre poar
tă urmărit de Rednic. In mo
mentul cind se pregătea să 
șuteze la poartă a fost îm
piedecat pe la spate și deze
chilibrat. reușind totuși să a- 
tingă mingea fără a o putea 
trimite în poartă. Arbitrul a 
fluierat pe bună dreptate pe
nalty, însă cu oarecare întir- 
zicre, deoarece a crezut că 
Rozsnai va înscrie. Deci, de
cizia a fosl justă, confirmînd 
arbitrajul corect prestat. A- 
ceasta e părerea mea.

Rezultate 
tehnice

..Poll" Iași — (lui
0—2 : Steaua — F. C. Con* 
xtanța -I — 1 : Dinamo — Pe
trolul 2—0 ; ( . F. R. Clu j — 
A. S. A. Tg. Mureș 1—O ; 
F. ( . Argeș — Rapid 2—0 : 
Steagul roșu — „U" Craiova 
2—0 : Jiul — C. S. M. Reșița 
2—1 ; ..Poli" Timișoara — 
Sportul studențesc I — 1 ;
S. C. Bacău — U.T.A. 0—0.

Etapa viitoare
(17 martie)

U.T.A. — Steaua ; „U 
Craiova — ..Poli" Timișoara 
F. C. Constanța — Jiul 
C. F. R. ( Iui — ..Poli" lași 
Sportul studențesc — „l 
Cluj : Petrolul : S. C. Bacăl 
C. S. M. Reșița — F. C. Ar 
gcș ; Rapid — Steagul roșu 
A. S. A. Tg. Mureș — Dint 
mo.

II» 12 3 4
19 10 3 6 31—28 23
19 9 4 fi 20—18 22
19 9 4 6 2 fi—21 22
19 9 3 7 31—22 21
19 9 3 7 21—20 21
19 9 2 8 20—32 20
19 8 3 8 21—10 19
19 8 3 8 20—23 19
19 fi 7 fi 27—25 19
19 8 3 8 17—10 19
19 8 2 9 27—24 18
19 6 6 7 19—21 18
19 6 4 9 18—25 10
19 6 3 10 17—20 15
19 7 I 11 19—29 15
19 0 3 10 21—35 15
19 5 3 11 19—30 13

Desigur, ne bucurăm de 
a< eastă victorie care putea 
fi obținută mai categoric, 
dar trebuie să ne gîndim că 
ne așteaptă meciuri din ce 
in ce mai grele și trebuie să 
le privim mai atent .și să ju
căm mai gîndit.

No bucură, de asemenea, 
aportul spectatorilor veniți 
in număr mare la meci. I .p- 
tul că au ignorat frigul și 
perspectiva vizionării finalei 
campionatului mondial de 
handbal la televizor. Am dori 
ca și în continuare să fim 
susținuți de aceeași asistență.

Echipa are încredere în for
țele și potențialul ei și va în
cepe pregătirea dificilului 
meci de la Constanța, precum 
și a celor următoare, anima
tă de dorința realizării unor 
rezultate cît mai bune care 
să ne permită situarea pe un 
loc fruntaș în ierarhia elitei 
fotbalului românesc.

TENIS DE MASĂ

După faza județeană a „Cupei tineretului"
VALEA JIULUI ÎN FINALĂ

Duminică, 10 martie. în sala de sport a Liceului peda- 
g -g'.c din Deva s-au desfășurat întrecerile de tenis de masă 
(«întind pentru faza județ.ană a „Cupei tineretului", ediția 
de iarnă, categoria 15—19 ani.

La startul întrecerilor s-au prezentat 35 dc băieți și 25 
de f< («'. elevi ai școlilor și Incolor județului Hunedoara, 
ciștigâmri ai fazelor municipale la această disciplină 
sportivă.

Lotul \'â i .1 ului, compus din Marin Zamfir, Domnica 
Chlnccșan. Petru Bucla, loan Bonyovskl si Ioan Bălan an 
dovedit o buna comport aru in cadrul jocurilor disputat' . 
Astfel, prin dîrzenia și seriozitatea cu care a abordat fiecare

înlilnii b va tl-i'i.i Zamfir (Grupul școlar minier Petro
șani) a r< ușii • < înv iigă toate adversarele, clasindu-se in 
finalul întrec ) Im* p< locul I. la fete, obținind in felul 
acesta dreptul de a participa la faza superioară, finala pe 
țară, care va avea loc in luna aprilie la Ploiești. Eleva 
Domnica Chinceșan a obținiil un binemeritat, loc IV. avind 
neșansa să fi« < liminatâ în sferturile ele finală.

Tuturor puri icipahțilnr Văii .Jiului 11 s-au înmînat bre- 
vi te și ecusoane de arbitri-elevi la tenis de masă.

Prof. Ștefan MAIDIC, 
ac tivist U.T.C.
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LUPTE CLASICE

Larg interes în jurul 
unei întîlniri

amicale internaționale
Casa de cultură din Petro

șani a fost duminică gazda os
pitalieră a unei manifestări 
sportive de prestigiu, și anu
me, a întîlnirii internaționale 
amicale de lupte greco-roina- 
ne, între lotu
rile reprezen
tative de ju
niori ale Ro
mâniei și Re
publicii De
mocrate Ger
mane. Pe sal
teaua amena
jată pe scena 
s-au înfruntat, 
în acest fas
cinant sport 
olimpic, vechi 
de secole, cei 
mai buni lup
tători la cate
goriile respec
tive din am
bele țări. Ur
mărită cu in
teres de pu
blicul specta
tor întilnirca 

s-a terminat 
te, 5—5 și 
de arbitrajele 
prestate d • Ioni 
tarul tehnic al Federației Ro
mâne de lupte. Helmuth Kuz- 
bek (R.I).G.) șj loan Baciu, 
maestru emerit al sportului, 
campion mondial in 1967 la 
București, vicccampion o-

la egalita- 
a beneficiat 

competente 
Bobci. secre-

POPICE

Utilajul Petroșani 
la prima inîringere

In cadrul ultimei ('tape a 
turului campionatului muni
cipal de popice, liderul cam
pionatului — Utilajul Petro
șani — a avut un meci dificil 
în deplasare cu echipa Jiul II 
Petrila. Gazdele, profilind de 
pauza campionatului republi
can a diviziei A, benefi"ind și 
de aportul celor doi juniori 
Ion Popa și Victor Miclca. au 
reușit să obțină un rezultat 
foarte bun. c-îștigînd cu un a- 
vantaj de 147 p. d. Rezultatul 
final — 4 794—4 647 p. d. Cei 
mai buni jucători au fost Bel
la Schuller — 856 p. d., loan 
Popa — 826 p. d., Victor Mi- 
clea — 813 p. d., de la învin
gători și Oskar Berky — 837 
p. d.. Aurel Suciu — 799 p .d., 
și Alexandru Halasz — 786
p. d. de la oaspeți. 

limpic la ediția din 1968 a 
J.O. din Mexic.

.Atracția acestei gale a con
stituit-o, fără îndoială, .și pre
zența în mijlocul tinerilor 
luptători a campionului nos

tru la catego- 
goria 48 kg. 
Gheorghe Ber- 
ceanu, maestru 
emerit al spor
tului în vîrsță 
de 25 de ani, 
care a dialo
gat cu specta
torii despre 
performanțele 
sale obținute 
la diferitele 
competiții de 
anvergură la 
care a partici
pat.

Descoperit 
de antrenorul 
Ilie Marinescu 
de la clu
bul Electropu- 
tere Craiova, 
tînărul Ber- 

ceanu avea să urce datori
tă ambiției șj talentului său, 
treaptă după treaptă in ierar
hia valorică a luptelor clasice 
atît pe plan național cît și 
internațional. Astfel, reușește 
să cucerească de trei ori titlul 
de campion european (in 1970, 
1972, 1973). Urmează apoi pri
ma consacrare mondială : .in 
1969. în Argentina, la Mar del 
Plata urcă pentru prima oară 
pe cel mai înalt podium al 
ierarhiei sportive, cucerind 
titlul de campion mondial. Un 
an mai tirziu reeditează aceas
tă supremă performanță la 
Campionatele mondiale de la 
Edmonton. Canada. Din pal
maresul său „de aur" lipseau 
incă două medalii și titluri 
de campion absolut pe care nu 
a întîrziat să le cucerească : 
medalia de aur și titlul de 
campion olimpic la J. O. din 
1972 do la Miinchen, și pe cel 
dc campion mondial univer
sitar în 1973. Astfel. Gheorge 
Berceanu și-a înscris numele 
cu litere de aur in cartea ce
lor mai renumițî recordmeni 
ai lumii luptînd pentru culori
le României cu multă ardoa
re în competiții de nivel eu
ropean și mondial, reușind, 
intr-un timp record, să-și ad
judece ceea ce alții n-au rea
lizat intr-o perioadă de activi
tate compctițională de mult 
mai lungă durată. -

T. IONEL

Plecarea într-un...... tur de brațe", punctată în favoarea
juniorului român Ștefan Rusu, învingător prin tuș. 

Foto : I. LEONARD

Echipa României pentru a patra oară 
campioană mondială la handbal masculin

BERLIN 10 (Agerpres). — 
A 8-a ediție a Campionatului 
mondial masculin dc hand
bal, urmărit cu cel mai viu 
interes de amatorii de sport 
de pretutindeni, s-a încheiat 
duminică seara la Berlin cu 
un strălucitor și binemeritat 
succes al echipei României. 
In mult așteptata finală, dis
putată la .,Werner Seelen- 
biender-halle", in prezența a 
peste 5 000 de spectatori, hand- 
baliștii români au reușit, la 
capătul unui meci drama'ie
de mare spectacol să învingă 
cu scorul de 14-12 (7-8) selec
ționata R. D. Germane. Ast
fel, echipa României cîștigă 
pentru a l-a oară prestigioa
sa competiție, ceea ce este un 
record și totodată o perfor
manță foarte rar înlîlnită in 
ultimii ani in sporturile de 
echipă.

Finala de la „Werner Seclcr- 
binder-halle" a debutat in 
mod fericit pentru echipa Ro
mâniei, care in minutul 5, 
conducea cu 2-0 prin goluri
le marcate de Gațu și Birta- 
lan. Replica gazdelor este in
să promptă, și în minutul 12 
scorul este favorabil cu 3-2 
jucătorilor formației R. D. 
Germane. Urmează o perioa
dă de joc echilibrat in care 
niciuna din cele două finaliste 
nu reușesc să s<> desprindă. 
Deși Ganschou îl marchează 
cu strictețe pe principalul rea
lizator al formației române, 

Ștefan Birtalan, acesta se află 
din nou in excelentă dispozi
ție de șut și înscrie gol după 
gol, readucînd avantajul de 
partea românilor : 7-5 în mi
nutul 24. In superioritate 
numerică (Licu fiind eliminat 
pentru cinci minute) jucătorii 
din R. D. Germană forțează 
egalarea, pe care o obțin în 
minutul 29 : 7-7. Prima parte 
a meciului ia sfirșit cu scorul 
de 8—7 in favoarea gazdelor.

La reluare, puternic încu
rajată de cei 5 000 de specta
tori, formația R. D. Germane 
înscrie din nou. Dar echipa ro
mână trece cu bine această 
perioadă dificilă și, printr-un 
remarcabil efort colectiv reu
șește să egaleze : 9—9 în mi
nutul 38, iar in continuare să 
marcheze încă trei puncte, lu
înd un avantaj de trei goluri : 
12-9. In aceste 15 minute apă
rarea formației noastre a 
jucat fără greșeală, iar porta
rul Cornel Pcnu a fost pur 
și simplu imbatabil.

in ultimele minute, echipa 
R. D. Germane atacă dezlăn
țuit, dar acțiunile ei. ofensive 
se opresc în fața zidului de 
netrecut al apărării noastre și 
al reflexelor uluitoare ale lui 
Cornel Pcnu. Meciul este ju
cat și fluierul final al arbitri
lor danezi Ovdal și Rodii 
consfințește victoria echipei 
României cu scorul de 14-12.

(Agerpres)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■I

In două scrisori sosite re
cent la redacție — dintre care 
una purtînd semnătura a opt 
iubitori ai sportului din Vul
can, simpatizanți ai echipei 
de fotbal Minerul, care acti
vează în campionatul jude
țean — ni se aducea la cunoș
tință situația, deloc plăcută, 
in care se prezintă in momen
tul actual activitatea sportivă 
de aici. Spicuim cîteva fraze 
din cele două scrisori amin
tite :

„La ora actuală, cind toate 
echipele divizionare și cele 
din campionatul județean se 
află in plină pregătire, la 
Vulcan nu e nici un semn de 
viață, cu toate că din 20 ia
nuarie trebuiau începute an
trenamentele. Echipa de fot
bal nu are un conducător, nu 
are antrenor, apă caldă la ba
ie nu există, echipamentul 
este insuficient, vestiarele sini 
neîncălzite, molivindu-se cu 
prea multă ușurință că nu sini 
lemne (!). Avem băieți tineri 
in echipă, talentați, unii care 
au activat in eșaloanele supe
rioare valoric, dornici să lup
te pentru supremația io 
campionat, dar turn o să se 

prezinte echipa la startul com
petiției fără pregătirea nece
sară ?'. Semnează Ștefan 
Bogdan. Ion Crăciun. Iosif 
Balog, Florca Pandelie, Va
sil© Cizmaș, loan Lijrencz ș. a.

Pentru a ne convinge pe 
deplin de cele relatate de ci
titorii ziarului și a afla cau
zele acestor stagnări ale ac
tivității sportive de la E. M. 
Vulcan, am stat de vorbă cu 
cîțîva din factorii cu atribuții 
în urmărirea și controlul des
fășurării activității in acest 
domeniu, al sportului.

— Fostul președinte al aso
ciației sportive Minerul, ing. 
Zeno Jurca, a dus in spate 
singur, aproape toată activi
tatea de conducere din cadrul 
asociației noastre — ne spu
nea tovarășul Teodor Arvihte, 
președintele comitetului sindi
catului. Odată cu plecarea 
(tinsului de la unitatea noas
tră. practic, ne-am trezit cu 
activitatea ia pămint !

Există oare vreo scuză mai 
puțin ilară decit cea de mai 
sus ? Pe lingă faptul că ur
mărirea activității sportive, 
controlul desfășurării ei re
vine comitetului sindicatului 
exploatării, modalitatea dc a 
explica actuala situație în 

care lîncezește activitatea 
secției de fotbal din cadrul 
asociației — și nu numai a 
acesteia — nu o considerăm 
dintre cele mai nimerite. Se 
impunea do urgență din mo
mentul cind asociația sportivă 
a rămas fără președinte, — 
încă din luna octombrie 
1973 —, să se fi tre-

LA VULCAN: în ABSENTA UNUI PREȘEDINTE, SPORTUL 
DE MASĂ E PRACTICAT MAI MULT PE HÎRTIE

cut la alegerea unui nou 
comitet de conducere, al 
unui nou responsabil. Și fap
tul că nici pină astăzi 
(9 111 1974) nu s-a ținut șe
dința de analiză a activității 
asociației, spune ceva despre 
felul în care este privită aici, 
la mina Vulcan, activitatea 
sportivă.

In afara secției dc popice, 
a cărei echipă activează — și 
incă cu rezultate bun' — în 
cadrul campionatului munici

pal — dar care, după cîte am 
fost informați, întimpinâ unele 
greutăți atunci cind trebuie 
să evolueze în deplasare — 
activitatea celorlalte secții 
este limitată doar la partici
pări sporadice in cite o com
petiție, sau se rezumă doar la 
unele evenimente sportive 
festive.

în cadrul „Cupei tineretu
lui". au fost organizate cîteva 
Întreceri la faza pe întreprin
dere (șah, popice și tenis de 
inasă1), care au avut un larg 
ecou în rîndtil partk ipanților. 
Oare, de ce nu se organizează 
asemenea competiții și in zi
lele de sîmbătă și duminică 
cind nu se lucrează la mină ?

— In prezent stăm destul 
de rău in privința bazei ma
teriale — ne-a relatat tovară- 

șui loan Ciupagea, secretarul 
financiar al asociației. Echi
pamentul este insuficient și 
degradat. Dacă ne va ajuta 
in viitor mai mult și comitetul
U.T.C. al minei, in creșterea 
numărului do membri coti- 
zanți, atunci s-ar mai siringi* 
ceva fonduri, ar mai exista 
posibilități de achiziționare a 

noi seturi de echipament...
— «Dar alte surse dc realiza

re a unor venituri nu există ?
— S-ar mai putea obține 

prinlr-o exploatare mai rațio
nală a meselor de tenis de la 
clubul asociației și din practi
carea jocului dc remmy — a- 
daugă președintele sindicatu
lui...

Deci, Iarăși auzim vorbin- 
du-se despre „divertisment" 
sportiv contra cost ? Iarăși 

transformăm un mijloc dc rc- 
crccre (tenisul de masă) in
tr-o „afacere", ce vizează ob
ținerea dc fonduri ? Mulți 
dintre tinerii care doresc să 
facă sport în adevărat^ accep
ții? a cuvîntului, membri ai 
secției do tenis, au reclamat 
faptul că in nenumărate rin* 
duri nu-și pot desfășura an- 

trenainentele din cauza celor 
ce joacă tenis „cu ora", contra 
cost. Și asta nu e bine, este 
împotriva oricărei încercări 
de a impulsiona desfășurarea 
unor activități sportive într-un 
cadru organizat !

Echipa de handbal Minerul, 
ce activează in campionatul 
județean, a fost nevoită in tur 
să fie transferată la jfaroșeni. 
evoluind sub culorile asocia
ției Energia. Motivul ? Lipsa 

de fonduri. Tot din această 
cauză, deși a inscris-o de 3 
ori in campionat, echipa de 
volei Minerul n-a participat 
la nici un meci (!!!). .Atunci 
de ce se mai fac demersuri 
pentru înscriere ? Numai de 
dragul de a raporta că s-a 
mărit numărul disciplinelor 
în cadrul secțiilor asociației ?

Neîntîrziat, factorii cu atri
buții și responsabilități din 
cadrul exploatării e necesar 
să manifeste o preocupare 
mai intensă pentru revitaliza- 
rea spori ului în cadru! asoci
ației Minerul. Optica — de 
genul „fie cum o fi" — a celor 
care veghează la bunul mers 
al activităților sportive, tre
buie neîntîrziat să devieze de 
pe făgașul hazardului. Nu tre
buie omis de loc din atenție 
faptul că Ilotârirea Plenarei 
C.C. al P.C.R din 28 februarie

2 martie 1973. trasează niș
te sarcini precise pe linia 
sportului de masă și de per
formanță ce revin în mod o- 
bligatoriu transpuse faptic (le 
cci indrituiți s-o facă Sperăm 
și așteptăm - alături de iubi
torii sportului din Vulcan — 
ca lucrurile la Asociația spor

tivă Minerul să ia întorsătura 
ce se impune. Noul comitet 
il asociației (ce. sperăm, va fi, 
totuși, ales) trebuie să mani
feste de urgență preocupare 
pentru reașezarea sportului 
la valențele impuse de cerin
țele actuale. Startul campio
natului județean de fotbal s-a 
dat. dar echipa Minerul nu 
s-a prezentat la meciul inau
gural dc la Hațeg. Motivul ? 
Aceleași carențe de ordin or
ganizatoric și financiar. Țo- 
tuși însâ. iubitorii sportului 
din orașul de la poalele Stra- 
Jei nutresc speranța că pe 
noul lor stadion — care in 
final va fi unul dintre cele 
mai frumoase din județ — 
să poată urmări cît de cu- 
rind evoluțiile echipelor lor 
favorite, și nu să-și tot pună 
întrebări dc genul „se va găsi 
un antrenor ?". ,.se va alege 
un președinte la asociația 
sportivă Minorul ?', „va mai 
participa echipa în campio
nat

Alături de ei așteptăm și 
noi răspunsurile la aceste în
trebări Așteptăm, în princi
pal. măsuri ■ oncrcte, între
prinse urgent !

Ionel ȚABREA



MARȚI. 12 MARTIE 1074 3

(OMlMtAT ((MILA
privind vizita secretarului general al Partidului Comunist 

Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

și a tovarășei Elena Ceaușescu în Guineea
(Urmare din pog. 1)

nistrul i-.gi îc’iiiui ii brigăzi
lor dc producție și cooperati
velor ; Louis Holin’, minis 
trul amenajării apelor și pă
durilor.

Tn cadrul convorbirilor, cei 
doi președinți s-au informai 
reciproc asupra activității și 
preocupărilor actuale al<? ce
lor două partide și state, au 
procedat la un larg schimb 
de păreri asupra staulului 
actual $i perspectivelor de 
dezvoltare a relațiilor de pre- 
tenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Democrat din Gui
neea, a colaborării politice, e- 
conomice. culturale si in si
te domenii dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Guineea, precum și a- 
supra principalelor proble
me ale situației internaționale 
și ale luptei forțelor anti- 
imperialiste din lume.

Președintele Ahmed Sekou 
Toure a prezentat pe larg ac
tivitatea și preocupările Par 
udului Democrat din Guine
ea și ale guvernului giiinci’ 
pentru apărarea și consolida
rea independenței si suve
ranității naționale, pentru res
pingerea oricăror încercări și 
rcte de agresiune ale impe
rialismului internațional și. în 
special, ale imperialismului 
portughez. care utilizează 
metode de tip fascist. Îndrep
tate Împotriva statului și po
porului guineez. S-a eviden
țiat rolul conducător al 
partidului in mobilizarea, 
organizarea și condu, ?rca e- 
forturilor întregului popor, 
pentru întărirea puterii revo
luționare. dezvoltarea econo
mică Și socială a țării, făuri
rea unei societăți socialiste 
așezate pe baze trainice. El a 
subliniat caracteristicile e- 
scnțiale ale partidului și sta
tului guinccz. caracteristici 
care fac din acestea una și 
aceeași entitate: partidul — 
stat, faza actuală a realității 
guineeze.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a dat o înaltă apre
ciere luptei intransigente și 
succeselor obținute de po
porul guineez. sub conduce
rea partidului Democrat din 
Guineea, a secretarului său 
general. Ahmed Sekou Toure. 
pentru apărarea și consolida
rea independenței naționale, 
pentru asigurarea unei dez
voltări politice și economice 
și lichidarea subdezvoltării, 
pentru punerea în valoare a 
bogățiilor și resurselor națio
nale in interesul poporului. De 
asemenea, a exprimat sincere 
felicitări poporului, partidului 
și guvernului guineez pentru 
' .ctoria strălucită repurtată 
împotriva agresorilor portu
ghezi și a reafirma .r.r s d 
sprijin și solidaritatea poporu
lui român cu lupta dreaptă -i 
poporului guineez pentru li
bertate. independență și su
veranitate națională.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România a expus, la rindul 
său, preocupările și eforturi
le comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii din Româ
nia pentru punerea in aplicare 
a vastului program de cons
truire a societății socialists 
multilateral dezvoltate, ela
borat de Congresul al X-lea. 
31 P.C.R de Conferința Na
țională a P.C.R. din iulie 1972 
s. a măsurilor stabilite la ul
timele plenare ale Comitetu
lui Central al Partidului Co- 
: lunist Român, in vederea e- 
dificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pen
tru crearea unei economii a- 
vansate . a unei culturi mo
derne, asigurarea unui înalt 
nivel de viață al intregmui 
popor, dezvoltarea democra
ției socialiste, educării comu
niste. revoluționare, in spirit 
patriotic și internaționalist, a 
întregului popor.

Secretarul general al Par
tidului Democrat din Guine
ea a dat o înaltă apr - i-ve 
realizărilor deosebite ooțir.u 
te de poporul român sug ton- 
ducerea Partidului Comunist 
Român, a secretarului său g - 
neral Nicoale Ceaușescu, in 
dezvoltarea economică și so
cială a Republicii Socialiste 
România. în afirmarea și pro
movarea in viața internaționa
lă a unei politici corespunză
toare intereselor popoarelor, 
a tuturor forțelor tntnmperiu- 
liste, și a urat noi succese in 
îndeplinirea prog -amului d? 
dezvoltare multilaterală a țâ
rii. El a sublin/Jt importanța 
pe care o au succesele dobin- 
dite de România ■>: celelalte 
țări socialiste P-n’ru întării ea 
frontului antiimpcrialist. apă
rarea și consolida ea indepen
denței tinerele,- state i li
chidarea definitivă a colo
nialismului.

Cei doi președinți au const >- 
tat cu deplină satisfacție că 
intre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Guineea, 
intre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Democrat 
din Guineea s-au statornicit 
relații de sinceră prietenie și o 
strinsă colaborare și au expri
mat convingerea lor că aceasta 
servește interesului reciproc 
al celor două Vizi și popoare, 
cauzei păcii și unității de ac
țiune a forțelor progresiste 
împotriva colonialismului,
neocolonialismului și imperia 
lismului.

Secretarul -neral al Par
tidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ- 

nla. Nicolae Ceaușescu. și se- 
vrnir.il gen-rai a Partidului 
Demon at din Guineea. preșe
dintele Republici Guineea, 
\hmed Sekou Toure. au sub

liniat dreptul fiecărui popor 
de a-și stabili p'ilil’ca internă 
si ■. xu rnâ in mac. independent, 
rârâ nici un airusicc din afa
ră. pornind d> la . xigențt 1<- 
legilor generale ak dezvol
tării sociale si de la analiza 
condițiilor >i pailicularitați 
lor concrete ak fit. cărei țâri.

Din dorința de a răspunde 
aspirațiilor de .1 -stițic. pace, 
colaborare și ințeu gere ale 
popoarelor român și guineez 
dc a dezvolta, in continuare, 
pe toate planurile, relațiile dc 
prietenie intre c?l două state, 
președintele Consiliului de 
Stat al Repuuhcn Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Gui
neea, Ahmed s k'"' Toure. au 
semnat un tratat de prietenie 
și cooperări’ intre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Guineea, prin care proclamă 
principiile pe car< cele două 
țâri sint hotânir- sâ le pună 
la baza relațiilor reciproce, ca 
si a relațiilor lor cu toate ce
lelalte state.

Apreciind ujli taica deose
bită a schimbului dc infor
mații și experi nța intre cele 
două partide, părțile au ho- 
tărît să stabib asvâ un pro
gram de colaborare, informare 
reciprocă si schimb de dele
gații la diferite nivele și să 
dezvolte. în continuare, rela
țiile Între organiz-țiile politi
ce. de tineret, dc femei, mun
citorești și colaborarea în do
meniile invățămintului, for
mării db cadre, cercetării ști
ințifice și tehnico, presei și in 
alto domenii dc interes co
mun.

In legătură cu relațiile eco
nomice bilaterale, ei i doi pre
ședinți au afirmat hotărirea 
comună de a extinde și di
versifica schimburile comer
ciali. cooperarea economică , 
industrială și tehuico-științifi- 
că in domeniile minier, cerce
tărilor geologice extracției și 
prelucrării bauxitei, metalur
giei, construcției de mașini, 
agricol și pescuitului.

Pentru livrările de echipa
ment. mașini și utilaje din 
România, necesare realizării 
obiectivelor de cooperare con
venite între cele două țâri, 
partea română a hotărît să 
acorde un credit în valoare de 
80 milioane dolari.

Pentru traduc .rea în viață 
a acestor obiective cele două 
părți ati procedat la semnarea 
acordurilor și contractelor ne
cesare astfel pi ciocoiul pri
vind prima sesiune a comisi
ei mixte de cooperare eco
nomică si teha’-co-științifică: 
acord pentru expicatarea și 
transformarea in alumjnă și 
aluminiu a bauxite; din zona 
Bok-- : acord ofi’.ind deschi
derea unei linii de credit | 
protocolul pri'ind schimbu
rile dc mărfuri pe unul 1974 : 
acord d- coopeu'ic in dome
niul sănătății publice : con
venția sanitar-vrtvnnară.

Procedînd la un larg schimb 
de păreri privind situația in
ternațională. cei doi președinți 
au scos în evidență faptul că 
în lumea* contemporană creș
te. in mod pregnant, rolul și 
influența forțelor democrației, 
progresului și păcii. Ei au 
subliniat necesitatea de a se 
acționa perseverent în direc
ția uniri: tuturor forțelor 
frontului antiimperialist, pen
tru inte nsificarca eforturilor 
sal»- pentru a asigura trium
ful luptei împotriva politicii 
imperialiste de dominație, dic
ta’. și agresiune. împotriva po
liticii de folosire a forței sau 
de amenințare cu forța, pen
tru lichidarea definitivă a co
lonialismului și neocolonialis- 
mului. a politicii rasiste, pen
tru impunerea. în relațiile 
dintre state. a principiilor 
dreptului popoarelor și ale 
dreptului internațional.

Cei do: președinți au subli
niat că toate țările lumii, in
diferent de mărimea și poten
țialul lor. poartă răspunderea 
menținerii păcii și securității 
internaționale și trebuie să 
participe, pe bază de egalita
te, la soluționarea, in inte
resul popoarelor, a probleme
lor internaționale. In acest 
context, ei au subliniat rolul 
activ care revine țârilor mici 
și mijlocii ale lumii in atin
gerea acestor obiective.

Cei doi președinți au subli
niat cu fermitate necesitatea 
ca toate statele democratice 
și forțele progresiste sâ se an
gajeze să-și continue efortu
rile pentru stabilirea dreptă
ții și echității in cadrul schim
burilor economice și comerci
ale internaționale.

Reafirmînd dorința țârilor 
lor de a contribui activ la în
făptuirea și garantarea păcii 
și securității internaționale, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Ahmed Sekou Toure au relie
fat marea importanță a așe
zării raporturilor dintre sta
te pe baza strictei respectări 
a principiilor independenței 
și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile inter
ne ale altor state, egalității în 
drepturi și avantajului reci
proc. a asigurării dreptului 
imprescriptibil a! fiecărui 
popor de a dispune, in mod 
liber, de bogățiile naționale 
și de a decide de sine stătă
tor asupra căilor dezvoltării 

lor economice și sociale, a ex
cluderii folosirii forței și a- 
menințării eu folosirea forței, 
a integrității teritoriale și in
violabilității frontierelor, a 
soluționării pe cale pașnică a 
tuturor problemelor litigioase, 

în cadrul convorbirilor, cei 
doi președinți au evidențiat 
succesele obținute de forțele 
revoluționare și democratice 
in lupta lor împotriva coloni
alismului. ne ^colonialismului 
și imperialismului, considerind 
vă lichidarea definitivă a co
lonialismului și neocolonialism 
mulai constituie una din sarci
nile cele mai importante și 
urgente ale lumii contempo
rane. Ei au subliniat necesita
tea aplicării neîntârziate a 
prevederilor Declarației O N U. 
cu privire la acordarea inde
pendenței țârilor și popoarelor 
care se mai află sub dominație 
colonială și a rezoluțiilor re
feritoare la decolonizare, a- 
partheid și discriminare rasi
ală și, in acest sens, au expri
mat hotărirea lor formă de a 
întări. în continuare, sprijinul 
material, politic și diplomatic 
acordat mișcărilor de elibera
re din Africa și din altă parte 
a lumii. Ei au condamnat po
litica de apartheid și discri
minare rasială promovată de 
regimurile minoritare din A- 
frica dc Sud și Rhodesia. Cei 
doi președinți au salutat cu 
profundă satisfacție victoriile 
Partidului African al Inde
pendenței din Cuine a Bissau 
și Insulele Capului Verde și 
proclamarea, ca stat indepen
dent. a Guineei-Bissau și au 
reafirmat deplina solidaritate 
a popoarelor român și guine
ez cu poporul din Guineea- 
Bissâu și Insulele Capului 
Verde și sprijinul lor activ 
față de lupta justă dusă dc a- 
cest popor pentru obținerea 
victoriei complete împotriva 
rămășițelor colonialismului 
portughez, pentru consolidarea 
noului regim social. pentru 
integritatea statului unificat 
Cei doi șefi de stat au rele
vat. de asemenea. victoriile 
importante obținute de po
poarele din Angola. Mozam- 
bic. Namibia și din alte teri
torii aflate sub dominație 
străină.

Cei doi șefi de stat au subli
niat că stadiul nou este favo
rabil luptei de eliberare na
țională și impune intensifica
rea acțiunilor pentru cuceri
rea independenței naționale. 
Ei s-au pronunțat pentru 
dreptul imprescriptibil al po
poarelor incă dependente de 
a utiliza și îmbina toate căile 
și formele de luptă, politice, 
diplomatice, inclusiv lupta 
armată, pentru a scutura ju
gul asupririi străine, pentru 
a-și alege libere calea dezvol
tării și regimul social.

A fost salutată, cu deosebită 
satisfacție, recunoașterea de 
către Adunarea Generală a 
O.N.U. a statului suveran Gu- 
ineea-Bissau ca stat unificat, 
recunoașterea mișcărilor de 
eliberare din Angola și Mo- 
zambic ca reprezentante uni
ce și legitime ale popoarelor, 
reafirmîndu-se dreptul inalie
nabil al acestora, cit și al tu
turor celorlalte popoare afla
te sub dominație colonială, la 
autoapărare și independență.

Cei doi președinți au rea
firmat sprijinul și solidarita
tea lor cu lupta statelor și po
poarelor din Africa și alte re
giuni ale lumii pentru apăra
rea și consolidarea indepen
denței lor economice și socia
le. pentru înfăptuirea năzuin
țelor lor vitale. Ei au eviden
țiat rolul tot mai important 
al statelor africane în aborda
rea și soluționarea probleme
lor majore ale contemporanei
tății. ca și rolul lor în lupta 
împotriva politicii de domina
ție imperialistă. colonialistă 
și neocolonialistâ și au subli
niat importanța consolidării 
unității de acțiune a țărilor 
africane pentru înfăptuirea 
aspirațiilor fundamentale ale 
popoarelor continentului, evo
când in acest sens contribuția 
importantă a Organizației U- 
nității Africane.

Cei doi șefi de stat au subli
niat rolul de mare importan
ță pe care îl arc ajutorul dat 
de țările socialiste, dc celelal
te forțe antiimperialiste. po
poarelor care luptă pentru e- 
liberarea națională, pentru a- 
părarea dreptului fiecărui po
por de a fi stăpînul propriilor 
destine.

Secretarul general al Part;-, 
dului Democrat din Guineea, 
președintele Ahmed Sekou 
Toure. a dat o înaltă aprecie
re politicii Partidului Comu
nist Român și Guvernului 
Republicii Socialiste România 
de colaborare și sprijin inter
naționalist față dc popoarele 
africane, materializată in de
clarațiile semnate in ultimii 
anV in intîlnirilc secretarului 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, cu șefii de state 
din Africa și conducători ai 
mișcărilor de eliberare din 
acest continent.

In cadrul convorbirilor s-a 
scos In evidență faptul că des
fășurarea evenimentelor con
firmă pe deplin câ politica im
perialistă dc forță, dictat și 
ingerințe în treburile altor 
state es’c respinsă cu hotărîre 
de popoarele dornice să tră
iască libere, să decidă singure 
asupra prezentului și viitoru
lui lor.

Cei doi președinți au evi
dențiat, totodată, ca această 
evoluție pozitivă nu numai 
câ nu trebuie sâ slăbească vi
gilența popoarelor, dar câ ea 
necesită unirea, in continuare, 
a eforturilor maselor largi, a 
tuturor forțelor politice, soci
ale, democratice, progresiste 
și antiimperialiste pentru ză
dărnicirea oricăror acțiuni a- 
gresive alo cercurilor impe
rialiste, coloniale și reacțio
nare.

Cei doi șefi de pallid și de 
stat .m relevat ca Republica 
Socialistă România și Repu
blica Guineea, ca țări în curs 
de dezvoltare, considera că 
reducerea și lichidarea decala
jelor caro separa țările in 
curs de dezvoltare de cele e- 
conomic avansate constituie 
o problemă dc importanță 
majoră, a cărei rezolvare co
respunzătoare este de interes 
fundamental pentru întărirea 
păcii și securității internațio
nale, pentru asigurarea pro
gresului întregii omeniri. Ei 
au exprimat convingerea că, 
pentru lichidarea fenomenului 
subdezvoltării economice, suit 
necesare eforturi susținute din 
partea fiecărei țâri spre a 
pune in valoare — conform 
voinței și intereselor sale vi
tale — bogățiile naturale și 
resursele umane de care dis
pune. că această lichidare 
cere, in același timp, asigura
rea sprijinului material al 
țârilor dezvoltate, precum și 
realizarea unei largi și juste 
cooperări internaționale. Ei 
au subliniat necesitatea res
pectării neabătute a dreptului 
suveran al fiecărui stat de a 
dispune in mod liber de bo
gățiile naturale și de toate ce
lelalte resurse, de a avea ac
ces nestingherit la cuceririle 
științei și tehnologiei mondia
le moderne, de a participa, 
in condiții de egalitate, la e- 
xaminarea și reglementarea 
problemelor economice și mo
netare internaționale.

Cei doi președinți au subli
niat. de asemenea, necesitatea 
întăririi rolului O.N U. in a- 
plicarea programelor prevă
zute in cadrul strategiei in
ternaționale a celui de-a) doi
lea deceniu pentru dezvoltare, 
lărgirea și diversificarea pro
gramelor de cooperare tehnică 
și a altor programe de asisten
ță tehnică, precum și intensi
ficarea sprijinului acordat tu
turor țârilor în curs de dez
voltare, indiferent de orîndu- 
irea lor socială sau zona geo
grafică din care fac parte.

In acest context. cei doi 
președinți au salutai inițiati
va președintelui Republicii 
Algeriene Democratice și 
Populare, Houari Buumediene. 
in vederea convocării unei 
sesiuni extraordinare a Adu
nării Generale a O.N.U. pen
tru examinarea problemelor 
folosirii raționale a bazei de 
materii prime și resurselor de 
energie de care dispune ome
nirea.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Ahmed Sekou Toure și-au 
manifestat îngrijorarea față 
de perpetuarea stării conflic- 
tualc în Orientul Mijlociu și 
au subliniat necesitatea regle
mentării pe cale politică a 
crizei. Ei au apreciat că ține
rea sub ocupație a teritoriiloi 
arabo cucerite prin forță, in 
1967 și după aceea, de către 
Israel, precum și privarea po
porului palestinian de drep
turile sale naționale constituie 
o negare a justiției și o per
manentă sursă de conflict și 
încordare.

Cei doi șefi de stat au fost 
de acord că o pace justă și 
durabilă in Orientul Mijlociu 
nu poate fi realizată dccît prin 
retragerea trupelor isracliene 
de pe teritoriile arabe ocu
pate in 1967, prin obținerea 
de către poporul palestinian 
a drepturilor sale naționale și 
prin respectarea drepturilor și 
intereselor tuturor popoarelor 
din această regiune.

Salutind cu deosebită satis
facție încheierea acordului de 
încetare a războiului și resta
bilire a păcii în Vietnam, pre
cum și semnarea acordului de 
restabilire a păcii și înțele
gere națională in Laos. cei 
doi președinți au exprimat 
speranța că acordurile reali
zate vor crea condiții pentru 
instaurarea unei păci trainice 
in această parte a lumii, ast- 
f-'l ca popoarele din Indochi
na să-și poată consacra forțe
le pentru dezvoltarea lor eco
nomică și socială, să-și poată 
soluționa problemele cores
punzător voinței și hotărîrii 
lor. fără nici un amestec din 
afară. Ei au condamnat cu 
hotârire refuzul Administra
ției de la Saigon de a aplica 
in mod cinstit și corect acor
durile de la Paris. Ei sprijină 
fără rezerve lupta justă a 
poporului cambodgian. sub 
conducerea prințului Norodom 
Sianuk.

Cu privire la situația din 
Europa, cei doi președinți au 
salutat progresele realizate în 
desfășurarea Conferinței gene- 
ral-europene și au fost de 
acord că realizarea păcii și se
curității. precum și extinderea 
cooperării pe acest continent, 
vor exercita o influență pozi
tivă asupra păci și securității

NICOLAE CEAUȘESCU 

în lume, vor contribui la pro- 
movarcH unei colaborări fruc
tuoase pe plan internațional.

<■' i doi pn ședinți au < ăzut 
dc acord câ pentru asigurarea 
unei păci trainice in întreaga 
lume este imperios necesar de 
a se acționa cu hotârire pen
tru încetarea cursei înarmă
rilor. pentru înfăptuirea dezar
mării generale și, in primul 
rînd. a dezarmării nuclearo. ' 
Ei au reafirmat sprijinul ță
rilor lor pentru inițierea unor 
măsuri concrete vizînd dezan
gajarea militară, retragerea 
trupelor străine dc pe teritori
ile altor state, desființarea 
bazelor militare străine, a 
blocurilor militare, crearea de 
zone denuclearizate. Ei consi
deră câ au o deosebită impor
tanță. in acest proces, recu
noașterea și respectarea Afri
cii ca zonă denuclearizatâ și 
transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii și bunei în
țelegeri, lipsită de arme.

Realizarea acestor măsuri 
ar avea efecte binefăcătoare 
asupra întregii comunități in
ternaționale și ar permite di- 
i i jar< i unei părți însemnate 
din fondurile ce se cheltuiesc 
în prezent pentru cursa înar
mărilor către construcția paș
nică. ridicarea nivelului de 
viață al' popoarelor, combate
rea fenomenului subdezvoltă
rii economice și soluționarea 
altor probleme de care depin
de mersul înainte al civiliza
ției umane.

Cei doi șefi de stat au su
bliniat importanța pe care Re
publica Socialistă România și 
Republica Guineea o acordă 
creșterii rolului O.N.U. în re
zolvarea problemelor interna
ționale în interesul popoare- 
mi. apărarea principiilor drep
tului internațional. crearea 
unui climat de deplină securi
tate în lume. Ei au declarat 
că este în interesul profund 
al tuturor popoarelor ca 
Organizația Națiunilor Unite, 
celelalte organizații și orga
nisme internaționale să acțio
neze cu mai multă eficacitate 
pentru promovarea colaborării 
și înțelegerii între națiuni. îm
potriva oricăror acte de încăl
care a dreptului popoarelor și 
dreptului internațional, de 
ingerințe în treburile altor 
popoare, pentru înlăturarea 
surselor de conflicte . și răz
boaie din- lume. Ei. și-ay. eXr.c, 
primat hotărirea de a Acțio
na. unindu-și eforturile cu 
cele ale altor state, în vederea 
creșterii rolului Organizației 
Națiunilor Unite în viața in
ternațională, așa cum preco
nizează Rezoluția inițiată de 
România și adoptată, prin con
sens general, la sesiunea A- 
dunării Generale a O.N.U. din 
1972.

Ei au estimat, de asemenea, 
că este necesar să se continue 
să se desfășoare eforturi, în 
sensul obținerii unei adevărate 
egalități între toate statele 
membre, fie că ele sînt mari, 
mijlocii sau mici.

Cei doi președinți au ex
primat convingerea că schim
bul de vizite efectuat între 
șefii celor două partide și 
state, ca și convorbirile pur
tate cu aceste prilejuri repre
zintă o contribuție de seamă 
la adîncirea cunoașterii reci
proce. la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și cooperare din
tre cele două țâri și popoare, 
precum și la înțelegerea și 
cooperarea internațională.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Repbulicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, și se
cretarul general al Partidului 
Democrat din Guineea, pre
ședintele Republicii Guinee a, 
Ahmed Sekou Toure. au ma
nifestat satisfacția lor pentru 
prietenia și pentru solidarita
tea frățească care unesc cele 
două partide și popoarele ro
mân și guineez, pentru per
fecta înțelegere în care s-au 
desfășurat întrevederile ofi
ciale.

Cei doi șefi de partid și de 
stat au exprimat dorința sâ 
lărgească și să dezvolte mai 
mult, in viitor, contactele re
ciproce la diferite nivele, de 
asemenea, cooperarea și co
laborarea între cele dou& 
partide și cele două națiuni, 
în toate domeniile de interes 
mutual.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au adresat sincere 
mulțumiri poporului guineez, 
Partidului Democrat din Gui
neea, președintelui Ahmed 
Sekou Toure și tovarășei 
Andree Toure. pentru priete
nia și ospitalitatea care le-au 
fost rezervate, in timpul vizi-, 
lei in Republica Guineea, atît 
lor cit și celorlalte personali
tăți romane care i-au însoțit.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a adresat secretarului ge
neral al Partidului Democrat 
din Guineea, președintelui 
Ahmed Sekou Toure, invitația 
de a face o vizită oficială in 
România, însoțit de soția sa, 
tovarășa Andree Toure.

Invitația a fost acceptată 
cu plăcere, data urmind să 
fie stabilită ulterior, pe cale 
diplomatică.

AHMED SEKOU TOURE

40000 tone peste plan, în condiții

(Urmare din pag. 1)

Curios e faptul câ și in aceas
tă decada apar aspecte care 
pun semne de întrebare. DE CE 
in prima zi a lunii mina Dilja 
înregistrează un minus de 50 de 
tone, pentru ca apoi in 4, 5, 6 
și 7 să meargă cu plusuri, in 8 
cu minus, iar in 9 martie iar cu 
plus ? „Așa e mina" se va răs
punde. Replica insă nu satisface. 
Să cităm și mino Petrila. DE CE, 
după ce incepe luna cu plusuri 
- trei zile Io rind — nivelul pro
ducției „cade" două zile pentru 
ca apoi să salte din nou peste 
linia planului și decoda să se

AGENDA CULTURALA
• Simbătă a avut loc la

Casa dc cultură din Petroșani 
„Ziua șantierului 71 C.F.R."
prilejuită de sărbătorirea a 
10 ani de la înființarea șantie
rului de construcții căi ferate 
pe traseul Porțile de Fier — 
Petroșani. Participanții au vi
zionat filmele : ..Realizări ob
ținute îq lucrările de căi — co
municații în zona Porțile dc 
l\j_ep'. și ..Lucrări-iftx;erntate 
pt’-'ntru 'electrificarea liniei 
C-.F.R. — Defileul Jiuhd> și tu
nelul Banița". Celor mai har
nici muncitori și tehnicieni li 
s-au înmînat insigne de frun
tași in întrecerea socialistă pe 
amil 1973.

In încheierea acțiunii, for
mațiile de amatori ale Casei 
de cultură au prezentat un 
bogat program artistic.

• în sala de dans a Casei 
de cultură din Petroșani a a- 
vut loc tot sîmbătă „Ziua în
treprinderii I.M.P.P.** cu care 
prilej a fost prezentat un pro
gram artistic susținut de bri
gada de agitație, cu textul 
..Ciupeli —. ciupeli" (text și 
instructor Gheorghe Negraru), 
ca și de taraful de muzică 
populară, cu soliști, și de or
chestra do muzică ușoară 
„Atlas".

• Duminică dimineața, la 
clubul muncitoresc din Lupeni 
a avut loc o consfătuire pe 
tema „Conducătorul procesu
lui de producție — conducător 
politic". Au participat maiștri, 
tehnicieni și ingineri dc la 
E. M. Lupeni.

Scriitori timișoreni în mijlocul 
locuitorilor orașului Vulcan

Din inițiativa Comitetului 
dc cultură și educație socia
listă din orașul Vulcan, în- 
cepînd de vineri un grup de 
scriitori din cadrul Asocia
ției scriitorilor Timișoara se 
află în mijlocul locuitorilor 
Văii Jiului. Programul in
clude vizite de lucru în aba
tajele minei Vulcan și prin
tre muncitorii secției de

Producția va fi impulsionată 
prin convingerea oamenilor

„A impulsiona producția în
seamnă a convinge, nu a brus- 
•ca oamenii", constituie nu nu
mai titlul materialului publi
cat în ziarul nostru din 29 ianu
arie. ei și o realitate care pa
re că este tot mai mult luată 
in considerare in cadrul minei 
Petrila. In răspunsul primit 
din partea conducerii minei 
se menționează că „articolul 
publicat a fost un îndemn. Fo- 
rurile superioare au hotărit 
unele schimbări in componen
ța colectivului de conducere 
al exploatării pentru ca cei 
investiți de partid și de colec
tivul de salarlați cu sarcina o- 
norantă de a decide in proce
sul de producție să fie mereu

de ritmicitate
încheie cu un plus de... 21 de 
tone ? Cauzele trebuie căutate, 
credem, tot in viziunea că „așa 
e mina" că mai sint și „nepre
văzute". Numai că aceste nepre
văzute le-am numi neeșalonare 
corespunzătoare a liniei active 
de front, defecțiuni tehnice, apro
vizionare necorespunzătoare, in
tr-un cuvint indisciplină, care 
poate și trebuie să fie • combă
tută cu toată fermitatea.

N-am făcut pină acum referiri 
la două colective, cele de la 
Lonea și Paroșeni. La Lonea sec
torul III continuă să „bată pasul 
pe loc" (cu salturi scurte de cite 
o zi sou cite un schimb). Im-

• La clubul muncitoresc din 
Aninoasa s-a desfășurat în 
ziua de 10 martie o duminică 
cultural-sportivă. In cadrul 
acestei acțiuni au avut loc în
treceri sportive la diferite dis
cipline precum Și programe 
artistice susținute de forma
țiile clubului din localitate.

• Comitetul sindicatului de 
la,.E. M. Lupeni a. organizat 
simbătă. 9 martie. „Ziua bri
gadierului** în cadrul căreia a 
avut Ioc o dezbatere pe tema 
calității producției urmată de 
program artistic și seară cul- 
tural-educativă.

• La clubul muncitoresc 
din Lonea s-a organizat 
„Ziua tinerilor fruntași în 
producție" la care au partici
pat brigăzile de tineret de la 
E. M. Lonea și alți tineri frun
tași de la unitățile economice 
din localitate. Acțiunea a fost 
urmată de un bogat program 
artistic susținut de formațiile 
de amatori ale clubului.

• Din inițiativa conducerii 
casei de cultură din Uricani 
și a comitetului de femei din 
localitate s-a organizat, sîm
bătă, o seară dedicată mame
lor unde s-au expus o serie 
de lucrări — cusături, lucruri 
de mină cu motive naționale, 
executate de femeile din loca
litate. Seara dedicată mame
lor a fost urmată de un bogat 
program artistic susținut de 
formațiile folclorice ale casei 
de cultură.

stîlpi hidraulici. întîlniri cu 
pionierii și locuitorii orașului 
Vulcan, cu studenții Institu
tului de mine.

Vizita scriitorilor timișo
reni va contribui la mai buna 
cunoaștere și popularizare a 
muncii pline de abnegație și 
elan pe care o desfășoară oa
menii muncii din Valea Jiu
lui.

Pe urmele 

semnalelor 
critice 

ale ziarului

la nivelul tradițiilor de mun
că Și de angajare responsabilă 
ale acestui vechi colectiv mi
neresc'*. 

bucurător este însă foptul că e- 
forturile minerilor de la aceasta 
exploatare nu sint in gol : mi
nusul a fost diminuat continuu 
iar decoda a fost încheiată cu 
un plus de 2 tone. Totuși, plus. 
Să fie de bun augur I Cit despre 
mina Paroșeni, proporția de re
alizare a planului de 82,5 la 
sută este edificatoare. Și aici o 
întrebare, o adresăm conducerii 
colective a exploatării : oare nu 
durează prea mult reintrarea in 
normal, reintrare promisă, de alt
fel ? Pentru că, știa toată lumea, 
se depun eforturi, postulatul de 
„lanternă roșie" nu este reve
lator pentru colectivul minei, 
pentru comuniștii de aici. Dar 
cifrele sint cifre și...

Și incă ceva ; este incă prea 
mare numărul sectoarelor răma
se sub plan, iar al brigăzilor și 
mai mare. Aici este imobilizată 
o rezervă importantă de pro
ducție, dar nu se analizează cu 
suficientă exigență cauzele care 
generează aceste rămineri in 
urmă. De ce nu cităm exemple ? 
Pentru că asupra acestui aspect 
al producției vom reveni pe larg 
in numerele noastre viitoare.

«V 1

Termocentrala Paroșeni. o 
importantă uzină furnizoare 
de energie electrică.

Schimbările s-au produs și 
constatăm câ rezultatele nu 
intirzie să apară și ele. Atit 
in activitatea de producție, un
de mina înregistrează substan
țiale depășiri ale sarcinilor de 
plan, cit și în ceea ce privește 
climatul de muncă, îndeosebi 
in acest domeniu, care se pre
zintă mult schimbat in bine. 
Este un exemplu caic dove
dește odată în plus că rezulta
tele muncii, creșterea continuă 
a eficienței producției, nu pot 
fi separate de ambianța, de 
climatul în care oamenii își 
desfășoară activitatea și în 
modelarea căruia responsabi
litatea conducătorilor este de
terminantă.

vrnir.il
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Republica Guineea
Marea adunare populară de pe stadionul din Conakry TRATAT

Cuvîntarea tovarășului 
Ahmed Sekou Toure

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1)

Român a realizat, pe plan na
țional, condițiile pentru trans
formarea fericită a vieții 
României : sechelele feudali
tății au dispărut, capitalismul 
a fost zdrobit, iar socialismul 
a fost construit prin puterea 
poporului și pentru fericirea 
poporului. In sinul societății, 
in cadrul acestei opere de edi
ficare a fericirii colective, pe 
baza dreptății sociale se desă- 
vîrșește unitatea. Pe plan in
ternațional. România a făcut 
dovada unei independențe to
tale în aprecierea tuturor 
problemelor internaționale și 
dc aceea pozițiile sale, pri
vind fiecare din problemele 
respective, au fost aprobate de 
masele populare din Guineea, 
care, dc asemenea, aspiră la 
independență totală in apreci
erea problemelor și in apli
carea soluțiilor lor juste. Ro
mânia. intr-adevăr, a ințcles 
foarte devreme că pentru 
dezvoltarea economică rapidă 
a unei țări nu există două so
luții. ci una singură — ca 
țara să fie mai întii organi
zată pe baze dinamice, ca ea 
sâ se simtă responsabilă. în 
exclusivitate responsabilă, do 
progresul său și să nu lase 
nimănui altcuiva grija de a-i 
reglementa problemele. Româ
nia. deci, a atacat d:ntr-o dată 
problemele economice, politi
ce. sociale, problemele cultu
rale și ea a știut să lc solu
ționeze treptat. în așa fel in
cit. astăzi, ea a devenit, in 
mod net. o țară socialistă tare 
și puternică. Progresele indus
triale și agricole realizate se 
datoresc elanului partidului, 
care a știut să organizeze ma
sele pe frontul muncii crea
toare.

Salutăm marile dumnea
voastră victorii pe care le 
considerăm ca o contribuție a 
dumneavoastră la lichidarea 
raporturilor injuste ce divizea
ză lumea în grupuri capitalis
te exploatatoare și mase la
borioase producătoare de bu
nuri materiale necesare uma
nității. Sîntem alături de 
dumneavoastră in această 
luptă, căci prin ea poporul 
guineez va realiza, de aseme
nea, în întregime, plenar, e-

Continuarea convorbirilor 
oficiale

(Urmare din pag. 1)

dentifica noi domenii de cola
borare, de a extinde relațiile 
politice, economice, tehnice și 
culturale, în învâțâmînt și in 
alte domenii, conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țâri convenind, de comun a- 
cord, asupra încheierii unor 
însemnate acorduri și înțele
geri menite să extindă și să 
ridice, pe un plan superior, 
raporturile româno-guineeze.

S-a subliniat, în mod deo
sebit, importanța adîncirii și 
dezvoltării în continuare a re
lațiilor dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Demo
crat din Guineea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și to
varășul Sekou Toure, secretar 
general al Partidului Democrat 
din Guineea, președintele Re
publicii Guineea, au căzut de 
acord asupra încheierii unui 
■Tratat de prietenie și cooperare 
și a semnării unui Comunicat 
comun — documente politice 
de cea mai mare importanță 
care exprimă voința celor 
două țâri și popoare de a așe
za relațiile dintre ele pe baze 
solide.-de lungă durată, de a
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Generalul doarme în 
picioare : Republica : Omul 
de dincolo ; PETRILA : Lu
mea se distrează : LONE A 
— Minerul : Trăind in liber
tate ; ANINOASA : Dauria ; 
VULCAN : Eu nu văd, tu nu 
vorbești, el nu aude : LU- 
PENI — Cultural : Morgia- 
na : Muncitoresc : Cea din 
urmă zi.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Drumeție folclorică muzi

ficace, profundele sale, aspira
ții dc a trăi o viață socialistă 
in serviciul umanității.

Solidaritatea internațională 
provine dintr-o viziune globa
lă privind destinul comun al 
popoarelor, in special al ace
lora care aspiră la libertate, 
democrație, progres. Dar soli
daritatea internațională este 
în funcție de gradul de con
știință al fiecărui popor în re
zolvarea problemelor carc-1 
privesc in particular și care, 
în același timp, se referă la 
toate popoarele in ansamblu. 
Noi afirmăm deci că coopera
rea între România și Guineea 
se încadrează acestui spirit dc 
solidaritate militantă. căci 
România și Guineea nu pot 
avea nici un motiv de fric
țiuni. Ele urmăresc ireversi
bil aceleași obiective de elibe
rare națională și de eliberare 
mondială a maselor munci
toare.

Dorim ca in această țară 
frații români, tovarășii români 
sâ se simtă ca la ei. în mij
locul poporului lor.

Diferența de culoare nu are 
nici o importanță, geografia 
nu ar trebui să fie un factor 
de divizare, familiile superi
oare sînt acelea constituite pe 
baza comunității ideologice, a 
comunității de destin, a tu
turor virtuților alese în mod 
liber dc popoare, și noi afir
măm că România și Guineea 
fac parte din aceeași familie, 
familia luptătorilor împotri
va imperialismului.

Dorim deci ca șederea dum
neavoastră să fie cea mai 
fructuoasă posibil. Spunem 
fructuoasă, căci ea trebuie să 
ne permită lărgirea bazelor 
de înțelegere între Partidul 
Comunist Român Și Partidul 
Democrat din Guineea, ea tre
buie sâ ne permită să adin- 
cim înțelegerea și cooperarea 
între guvernele noastre, între 
toate organizațiile noastre de
mocratice. Ea trebuie, de ase
menea. sâ ne permită să in
tensificăm participarea noas
tră la lupta internațională, 
pentru fericire, pentru pace și 
solidaritate între popoare.

Vă dorim bun venit și, spu
nem aici, sîntem gata pentru 
revoluție !

Trăiască România !

acționa în viața internațională 
în direcția construirii unei 
lumi mai bune, mai drepte, în 
care toate națiunile să-și afir
me suveran voința lor, drep
tul de a fi slăpine pe propriul 
destin, de a-și dezvolta viața 
corespunzător intereselor lor, 
de a contribui la rezolvarea 
problemelor internaționale în 
folosul tuturor popoarelor.

In timpul întîlnirii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au invi
tat pe președintele Sekou Tou
re și soția sa, Andree Toure, 
să viziteze Republica Socialistă 
România. Invitația a fost ac
ceptată cu deosebită satisfac
ție.

Convorbirile dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și tovarășul Sekou Toure, se
cretar general al Partidului 
Democrat din Guineea, preșe
dintele Republicii Guineea, 
dintre delegațiile celor două 
partide și țări, s-au desfășurat 
intr-o ambianță de caldă prie
tenie, de înțelegere deplină, 
într-o atmosferă de solidarita
te militantă, tovărășească.

cală ; 6.00 Radioprogramul
dimineții ; 8.08 La microfon, 
melodia preferată ; 9.00 Bu
letin de știri ; 9,20 Muzică
populară ; 9,40 Uverturi la
operete ; 10,00 Buletin de
știri ; 10.05 Curier econo
mic ; 10,45 Din muzica po
poarelor ; 11.00 Buletin de
știri ; 11,20 Reuniune mu
zicală ; 12,00 Buletin de
știri : 12.05 Inlîlnire cu me
lodia populară și interpre
tul preferat; 12,35 Coruri
și dansuri din opere ; 13,00 
Radiojurnal ; 13,15 Revista
șlagărelor ; 14,00 Buletin de
știri ; 14,05 Varietăți muzi
cale ; 14,40 Cîntece popu
lare ; 15,00 Buletin de știri;
15,05 Clubul adolescenți
lor ; 16,00 Radiojurnal ;
16,15 Cintecele noastre ; 16,25 
Memoria pâmîntului româ
nesc ; 16,45 Muzică ușoară; 
17,00 Buletin de știri ; 17,15 
Radiocabinet de informare j

(Urmare din pag. 1)

a asigura înfăptuirea cu suc
ces a dezvoltării economîco- 
socialc, popoarele care au pă
șit pe calea unei dezvoltări 
noi, libere, trebuie să întă
rească solidaritatea intre ele 
în toate domeniile de activi
tate. Pornind dc la aceasta, 
Partidul Comunist Român. 
România socialistă dezvoltă 
larg relațiile cu toate țările 
care construiesc socialismul, 
cu toate statele care luptă 
pentru dezvoltarea ]o‘r econo- 
mico-socialâ independentă. 
Tocmai în acest cadru se în
scriu și relațiile dintre Româ
nia și Guineea, ca relații de 
solidaritate intre două po
poare care doresc să se dez
volte puternic economic-social, 
să-și asigure independența și 
suveranitatea. (Aplauze).

Desigur, nu uităm nici un 
moment realitățile lumii con
temporane. Știm că există 
încă state cu orînduiri socia
le diferite, că este necesar, în 
spiritul principiilor coexisten
ței pașnice, sâ găsim căile 
pentru dezvoltarea colaborării 
între toate statele, pentru a 
asigura o pace trainică în 
lume.

La baza relațiilor interna
ționale, România pune princi
piile deplinei egalități în 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității națio
nale. neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reci
proc, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța. Trebuie 
să facem totul ca aceste prin
cipii sâ fie recunoscute și a- 
plicate in relațiile dintre toa
te statele lumii. Trebuie sâ 
facem totul pentru a asigura 
respectarea dreptului fiecărui 
popor do a se dezvolta liber, 
de a-și făuri orînduirea care 
o dorește, fără nici un ames
tec din afară.

Nu trebuie să uităm nici 
un moment că mai sînt încă 
popoare care sînt supuse ro
biei coloniale. De aceea, Parti
dul Comunist Român, România 
socialistă consideră că tre
buie intensificate eforturile și 
lupta unită a popoarelor pen
tru lichidarea definitivă a co
lonialismului și neocolonialis- 
mului. (Aplauze).

Sprijinim activ lupta po
poarelor africane împotriva 
dominației coloniale în Gui- 
neea-Bîssau. Angola, Mozam- 
bic. Considerăm, totodată, că 
trebuie intensificată lupta 
pentru lichidarea regimurilor 
rasiste din Rhodesia și Afri
ca de Sud. (Aplauze).

Dăm o marc importanță în
tăririi unității țărilor africa
ne. Știm că în această luptă 
pe care o duc popoarele afri
cane. Guineea și tovarășul 
Sekou Toure desfășoară o ac
tivitate intensă. (Aplauze).

Doresc să urez popoarelor 
africane succes deplin în li
chidarea colonialismului și 
neocolonialismului, în dezvol
tarea lor economico-socială in
dependentă. (Aplauze).

In Jumea de astăzi, proble
mele care trebuie soluționate

Spectacol de gală 
în cinstea oaspeților români

Sîmbătă seara, în cinstea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintele Ahmed Sekou 
Toure. și tovarășa Andree Tou
re au oferit în Marea sală de 
Festivități a Palatului Poporu
lui, un spectacol de gală.

Au luat parte persoanele 
participante la banchetul ofi
cial desfășurat în aceeași sea
ră, precum și un numeros pu
blic.

Spectacolul a debutat prin- 
tr-un film omagial dedicat lui 
Kwame N'Krumah, fost pre
ședinte al Republicii Ghana,

și documentare; . 18,00
Orele serii ; 20,00 Muzică
populară ; 20,30 Radioan-
cheta economică ; 20,40 Mu
zică pe adresa dumneavoas
tră ; 21,00 Buletin de știri ;
22,00 Radiojurnal ; 22,30 Bi
juterii muzicale ; 23,00-5,00
Estrada nocturnă.
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10,00 Curs de limbă germa
nă. Lecția 83 (reluare).

11,00 Vîrstele peliculei.
Magazin bilunar de 
cultură cinematografică 
(reluare).

17,30 Telex.
17,35 Curs de limbă rusă.

Lecția 82. 

impun o întărire a solidarită
ții tuturor popoarelor și forțe
lor antiimperialistc. în Euro
pa. noi ne preocupăm pentru 
a înfăptui securitatea pe con
tinent care sâ asigure tuturor 
popoarelor europene indepen
dența. suveranitatea, o conlu
crare liberă între ele. Noi 
concepem securitatea europea
nă ca un sistem care să con
tribuie la dezvoltarea unei 
colaborări noi între toate sta
tele lumii. De aceea, securita
tea în Europa va însemna și 
dezvoltarea relațiilor pe baze 
noi cu toate statele lumii, in
clusiv cu țările africane. 
(Aplauze).

în lupta împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste au 
fost obținute succese impor
tante. S-a pus capăt războiului 
din Vietnam ; popoarele din 
Indochina acționează, cu tot 
mai multa fermitate, pentru 
a-și organiza viața indepen
dent, așa cum o doresc ele. 
Mai sînt unele focare, cum 
este Orientul Mijlociu, care 
constituie un pericol grav 
pentru pace în această zonă, 
pentru pacea întregii lumi. 
De aceea. popoarele trebuie 
sâ acționeze pentru o pace 
dreaptă și trainică în această 
zonă, care presupune retrage
rea trupelor israelicne din 
teritoriile arabe ocupate, so
luționarea problemei poporu
lui palestinean, în conformi
tate cu năzuințele sale națio
nale. Trebuie să unim efortu
rile pentru o pace dreaptă și 
trainică, care să asigure tu
turor popoarelor din această 
zonă independență, suverani
tate. sâ le dea posibilitatea dc 
a-șî concentra eforturile pen
tru dezvoltarea economico-so
cială.

Dragi tovarăși.
Mai mult ca oricînd este ne

cesar ca forțele de pretutin
deni care se pronunță pentru 
progres social, împotriva colo
nialismului și neocolonialis
mului să-și unească eforturile. 
O lume mai dreaptă și mai 
bună nu poate fi decît rezul
tatul luptei unite a tuturor po
poarelor. Dorim ca relațiile 
dintre România și Guineea 
sâ contribuie la o largă dez
voltare a colaborării econo
mice în toate domeniile de 
activitate. Dezvoltăm relațiile 
între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Democrat din 
Guineea. între poporul român 
și poporul guineez. Cu aceste 
sentimente am venit în țara 
dumneavoastră și ne expri
măm speranța că vom pune 
bazele unei trainice și rodni
ce conlucrări frățești.

Trăiască colaborarea și so
lidaritatea dintre poporul ro
mân și poporul guineez ! 
(Aplauze).

Trăiască și să se dezvolte 
solidaritatea în lupta împo
triva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului. 
(.Aplauze).

Urez poporului frate gui
neez multă fericire, prosperi
tate, victorie'în lupta sa pen
tru independență și o viață 
liberă și îmbelșugată. (Aplau
ze).

și apoi copreședinte al Republi 
cii Guineea, personalitate emi
nentă a mișcării revoluționare 
de pe continentul african.

In continuare a fost pre
zentat un bogat program ar
tistic cuprinzând nestemate ale 
folclorului guineez, grăitoare 
mărturii ale geniului creator, 
ale marilor valori spirituale 
ale unui popor deosebit de în
zestrat, în viața căruia cîntecul 
și dansul joacă un rol de ma
re importanță, exprimînd bu
curia sa de a trăi, năzuințele 
sale dc progres și fericire.

18.05 Curs dc limbă engleză. 
Lecția 81.

18,35 Lecții TV pentru lucră; 
torii din agricultură. 
Pregătirea solariilor 
pentru cultura legume
lor timpurii. 
Agrotehnica înființării 
noilor plantații de pomi 
și arbuști fructiferi.

19,20 1 001 de seri, povestiri
le bunicuței Oaie.

19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Seară de teatru. Cînd 

trăiești mai adevărat. 
Premieră pe țară. In 
distribuție ; Radu Beli- 
gan. Toma Dimitriu, 
Corado Negreanu, Vic
tor Moldovan, Margare
ta Pogopat, Valeria Ga- 
gealov. Angela Costa
che, Raluca Zamfires- 
cu. Adina Popescu, 
Mircea Anghelescu, Sil
viu Stânculescu și alții.

22,15 24 de ore.

de prietenie și cooperare între Republica 
Socialistă România și Republica Guineea

Avind in vedere relațiile de 
stimă reciprocă și prietenie 
existente intre cele două țări 
și popoare ;

animate de dorința comună 
de a lărgi și mai mult rapor
turile de prietenie, dc înțele
gere reciprocă și cooperare 
activă statornicite între ele 
Pe baza respectării principiilor 
și normelor dreptului și jus
tiției internaționale :

dornice să sporească aportul 
celor două țări la cauza pro
gresului, justiției, păcii și 
securității internaționale și să 
contribuie la dezvoltarea co
operării internaționale în spi
ritul justiției, progresului și 
democrației :

rcafirmind atașamentul lor 
față dc scopurile și principiile 
Cartei Națiunilor Unite, care 
proclamă, îndeosebi, dreptul 
popoarelor de a dispune de 
soarta lor ;

luînd în considerare impor
tanța fundamentală a întăririi 
legalității internaționale, a 
promovării primatului dreptu
lui între națiuni prin respec
tarea efectivă, cu bună-credin- 
ță, în conduita statelor, a prin
cipiilor și normelor dreptului 
internațional, a dreptului po
poarelor, a drepturilor și în
datoririlor ce revin statelor 
in virtutea dreptului interna
țional ;

ținind scama dc importanța 
noilor principii ale dreptului 
internațional și de necesitatea 
dc a le aplica în mod eficient 
in raporturile dintre state și 
avind în vedere marile trans
formări politice, economice și 
sociale pe care lc cunoaște 
omenirea, precum și progresul 
tehnic și științific contempo
ran ;

conștiente de responsabili
tatea care incumbă fiecărui 
stal mare, mijlociu sau mic, 
indiferent de nivelul de dez
voltare și de sistemul politic, 
economic sau social, pentru 
instaurarea unui climat de 
dreptate, pace și securitate în 
lume și pentru respectarea 
strictă a drepturilor popoare
lor ;

reamintind că toate statele, 
fără nici o discriminare, au 
dreptul și îndatorirea de a 
participa la soluționarea pro
blemelor internaționale care 
le privesc ;

convinse că respectarea de
plinei suveranități și a egali
tății în drepturi a tuturor po
poarelor și statelor constituie 
baza durabilă a cooperării, 
securității și a unei păci in
ternaționale juste ;

expriminU convingerea lor 
că pacea internațională se 
bazează pe respectarea drep
tului sacru al fiecărui stat 
la suveranitatea și independen
ța națională, la pace și secu
ritate și a dreptului inaliena
bil al fiecărui popor de a-și 
hotărî soarta, fără nici o in
tervenție, constringere sau 
presiune externe ;

subliniind necesitatea im
perioasă a aplicării riguroase 
a Declarației privind acorda
rea independenței țărilor co
loniale, adoptată dt către A- 
dunarea Generală a O.N.U. la 
14 decembrie 19‘>0 și condam- 
nînd orice act care ar putea 
să împiedice punerea in a- 
plicare a acestei declarații ;

afirmind holărîrea lor fer
mă de a aduce o contribuție 
sporită la lupta pentru lichi
darea definitivă și completă 
a colonialismului și neocolo
nialismului, sub orice formă, 
precum și la lichidarea politi
cii de apartheid și a oricărei 
discriminări ;

convinse de responsabilita
tea fundamentală care revine 
fiecărui stat dc a continua 
dezvoltarea economică,. so
cială și culturală a poporu
lui său, de a mobiliza, în a- 
cest scop, toate resursele, 
sale interne, fără nici un ob
stacol extern ;

conștiente de necesitatea dc 
a respecta și de a face să fie 
respectate cu strictețe nor
mele de echitate în schimbu
rile internaționale și de a 
pune capăt practicii schim
burilor comerciale inegale ;

conștiente dc necesitatea 
sporirii eforturilor pe plan 
național și internațional, pen

Banchet oficial în onoarea tovarășului
Nicolae Ceausescu si a tovarășei Elena Ceausescu

9 9 9 9
Președintele Republicii Gui

neea, secretar general al Par
tidului Democrat. Ahmed Se
kou Toure, împreună cu tova
rășa Andree Toure, au oferit, 
sîmbătă scara, in saloanele 
Palatului Poporului din Cona
kry, un banchet oficial în o- 
noarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 

tru a se asigura un progres 
mai rapid al economiilor a- 
cestor țări și a elimina de
calajul dintre ck și țările 
dezvoltate ;

rcafirmind dreptul tuturor 
statelor la dezvoltarea in
dependentă in țoale domeni
ile : politic, economic, social, 
diplomatrc, apărare națională, 
cultural, precum și dreptul dc 
a participa la cooperarea in
ternațională in diverse dome
nii și dc a avea acces liber la 
cuceririle științ. tehnicii mo
derne :

ferm convinse de necesitatea 
stabilirii unei juste și echita
bile ordini politice, economi
ce și sociale m ndiale, bazate 
Pe respectarea strictă a drep
turilor și îndatoririlor sta
telor ;

au hotărit să încheie prezen
tul Tratat dc prietenie și co
operare și, in acest scop, pre
ședintele Consiluluj dc Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia și președintele Repu
blicii Guineea au convenit a- 
supra celor ce urmează ;

ARTICOLUL I

înaltele părți contractante 
pun la baza rei ițiiior lor, cît 
și a celor pe care le întrețin 
cu alte state, următoarele 
principii :

1. Dreptul inalienabil al 
fiecărui popor de a-și hotărî 
soarta și dc a-și alege și dez
volta liber sistemul politic, 
economic și soc-al, corespun
zător voinței ș” intereselor 
proprii, fără nici un amestec 
din afară.

2. Dreptul sacru al fiecărui 
stat la existență, libertate, 
independență politică și eco
nomică, la suveranitate.

3. Dreptul suveran inalie
nabil și imprescriptibil al 
fiecărui stat do a folosi bo
gățiile sale naturale și toate 
celelalte resurse conform in
tereselor naționale fără nici 
un fel de împiedicare din a- 
fară. inclusiv ineptul fiecărui 
stat riveran de a dispune de 
resursele sale marine și sub
marine situate in limitele a- 
pclor teritoriale conform ju
risdicției naționale și dc a 
participa echitabil la exploa
tarea teritorii!-.r submarine 
internaționale ș’ ?. resurselor 
acestora care constituie pa
trimoniul comun al întregii 
omeniri.

4. Egalitatea deplină în 
drepturi a tuiurcr statelor, 
indiferent dc mărime, nivel de 
dezvoltare și i>is<em politic, 
economic sau social.

5. Dreptul fiecărui stat de 
a participa, in condiții de de
plină egalitate, la examinarea 
și soluționarea tuturor pro
blemelor internaționale de 
interes comun.

6. Dreptul fiecărui stat de 
a folosi realizările științei și 
tehnologici moderne.

7 Dreptul scalelor la avan
taj reciproc în colaborarea din
tre ele, in toate domeniile.

8. Dreptul și îndatorirea 
statelor, indife/cnt de siste
mul lor social și politic, dc 
a coopera intre ele în diverse 
domenii în scopul menținerii 
justiției, păcii si securității 
internaționale, al favorizării 
progresului dem cralic. eco
nomic și social al tuturor na
țiunilor.

9. Obligația statelor dc a 
nu interveni, sub nici o formă 
și sub nici un pretext, in afa
cerile interne și externe ale 
oricărui alt stat și dc a respec
ta cu strictețe dreptul po
poarelor la dezvoltare liberă.

10. Obligația statelor dc a 
respecta inviolabilitatea fron
tierelor de stat și a integri
tății teritoriale a altor state și, 
drept consecință recunoaște
rea faptului ca mice tentati
vă din partea unui stat în
dreptată împotriva unității 
naționale sau integrității teri
toriale a altui stat constituie 
o atingere gravă adusă păcii 
și securității internaționale, și 
prin urmare, obligația state
lor dc a nu recunoaște dobîn- 

*
Pentru Republica Socialistă România 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

GEORGE MACOVESCU 
Ministrul afacerilor externe

Pentru Republica Guineea
AHMED SEKOU TOURE
Președintele Republicii

FILY CISSOKO
Ministrul afacerilor externe

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au luat parte persoanele o- 
ficiale care îl însoțesc pe con
ducătorul partidului și statului 
nostru în vizita sa în Guineea: 
tovarășii Ion Pâțan, Ștefan An
drei, George Macovescu pre
cum și Vasile Pungan și Nico

dirile teritoriale sau avan
tajele speciale obținute prin 
Torță.

11. Obligația statelor de a 
se abține, in relațiile lor in
ternaționale, de n orice fel de 
constringere de ordin militar, 
politic, economic sau de alta 
natură și de la amenințarea cu 
forța sau folosirea forței, sub 
orice pretext, in orice împre
jurare și sub orice formă, îm
potriva oricărui stat.

12. Dreptul inerent al fie
cărui stat la autoapărare in
dividuală sau colectivă.

13. Obligația statelor de a 
reglementa toate diferendele 
dintre ele cxcl'i iv prin mij
loace pașnice.

14. Obligația fiecărui stat de 
a respecta drepturile de ca
re se bucură aii stat, con
form dreptului inalienabil al 
popoarelor și al dreptului in
ternațional.

15. îndatorirea fiecărui stat 
dc a-și îndeplini cu bună cre
dință obligațiile asumate în 
conformitate cu Carta Națiu
nilor Unite sau decurgînd din 
principiile și normele gene
ral recunoscute ale dreptului 
internațional sau din acorduri 
internaționale valabile con
form acestor principii și nor
me.

înaltele părți contractante 
declară că, în intei pretarea și 
aplicarea lor. aceste principii 
fundamentale ale dreptului 
internațional sînt legate între 
ele și fiecare principiu trebu
ie interpretat în conlexțul ce
lorlalte principii ; aceste prin
cipii fundamentale ale dreptu
lui internațional trebuie să 
fie respectate riguros de către 
toate statele, în relațiile lor re
ciproce și violarea unuia dintre 
aceste principii nu poate fi jus
tificată niciodată și în nici o 
împrejurare.

înaltele părți contractante 
se declară hotărîte să dez
volte relațiile de prietenie și 
cooperare cu toate statele pe 
baza principiilor sus-mențio- 
nate.

ARTICOLUL II

înaltele părți contractante 
vor dezvolta și întări relați
ile de prietenie, solidaritate 
frățească și cooperare in do
meniile politic, economic, teh
nologic, științific, cultural și 
în alte domenii similare între 
cele două state, in conformi
tate cu principiile enunțate Ia 
articolul I;

ARTICOLUL III

înaltele părți contractante 
vor întări cooperarea econo
mică reciproc avantajoasă 
dintre cele două state, prin 
dezvoltarea schimburilor co
merciale, diversificarea tipu
rilor de mărfuri ce vor fi 
schimbate intre ele, prin per
fecționarea formelor și instru
mentelor juridice care regle
mentează aceste schimburi, 
prin întărirea și extinderea 
cooperării industriale, tehnice 
și științifice în toate domeni
ile de interes reciproc, în 
scopul folosirii pe deplin a 
resurselor lor naturale.

ARTICOLUL IV

înaltele părți contractante 
vor favoriza extinderea și in
tensificarea schimburilor din
tre cele două state in domeni- 
le științei, învățămîntului, 
culturii, artelor și sportului.

ARTICOLUL V

înaltele părți contractante 
vor dezvolta și aprofunda le
găturile de prietenie dintre 
popoarele lor, printr-b mai 
bună cunoaștere reciprocă a 
valorilor lor materiale și spi
rituale, prin cooperarea în
tre instituțiile de artă și cultu
ră, schimburi de oameni de 
știință, profesori și studenți, 

lae Doicaru. consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat.

Din partea guineeză au fost 
prezenți : Lansana Beavogui, 
membru al Biroului Politic 
Național al C.C. al Partidului 
Democrat, din Guineea, prim- 
ministru, alți membri ai Bi
roului Politic Național al C.C. 
al Partidului Democrat din 
Guineea, membri ai guvernu

personalități ale vieții econo
mice, politice și culturale.

ARTICOLUL VI

înaltele părți contractante 
vor coopera în scopul realiză
rii de măsuri eficiente in do
meniul dezarmării și, în pri
mul rînd, al dezarmării nu
cleare. Ele vor milita pentru 
crearea de zone denuclcari- 
zate in diferitele regiuni ale 
lumii și pentru ca angaja
mentul ferm al statelor nu
cleare dc a nu folosi armele 
atomice împotriva țărilor par
ticipante la astfel de zone și 
de a respecta statutul de de- 
nuclearizare să fie pus in a- 
piicare.

ARTICOLUL VII

înaltele părți contractante 
vor coopera în scopul promo
vării destinderii, păcii, înțe
legerii și justiției în Europa, 
Africa și în întreaga lume.

ARTICOLUL VIII

înaltele părți contractante 
vor acționa împreună pentru 
normalizarea și dezvoltarea 
comerțului și cooperării eco
nomice intre toate statele, 
pentru consolidarea indepen
denței economice a țărilor în 
curs de dezvoltare, pentru în
tărirea securității economice 
colective, in scopul favorizării 
unei dezvoltări continue a e- 
conomiilor naționale.

ARTICOLUL IX

înaltele părți contractante 
vor coopera pentru creșterea 
rolului Organizației Națiuni
lor Unite în menținerea și 
consolidarea păcii și securită
ții internaționale, dezvoltarea 
cooperării între toate națiuni
le și în promovarea respectă
rii dreptului internațional în 
raporturile dintre state.

Ele reafirmă sprijinul și so
lidaritatea lor cu lupta dusă 
de statele și popoarele din 
Africa și din alte regiuni ale 
lumii, pentru întărirea inde
pendenței lor și a unității de 
acțiune, în realizarea aspira
țiilor lor fundamentale.

ARTICOLUL X

In scopul înfăptuirii preve
derilor prezentului tratat, 
înaltele părți contractante voi 
aprofunda si lărgi consultări
le dintre ele. atît pe calea 
diplomatică normală, cît și 
prin consultări periodice la 
diverse nivele.

Aceste consultări, care nu 
vor aduce prejudicii altor o- 
bligații internaționale ale ce
lor două părți și nici celorlal- 
te sisteme de consultări pre
văzute de acorduri în vigoare, 
vor avea ca obiect chestiunile 
referitoare Ia dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două state, 
problemele internaționale de 
interes comun, inclusiv cele 
examinate dc organizațiile in
ternaționale ale căror membre 
sînt cele două state și, în spe
cial O.N.U., precum și orice 
altă chestiune asupra căreia 
cele două părți vor considera 
util să aibă schimb de păreri.

ARTICOLUL XI

înaltele părți contractante 
declară că obligațiile prevă
zute în prezentul tratat nu 
contravin obligațiilor care 
decurg pentru fiecare dintre 
ele din alte tratate la care 
sînt parte, precum și din nor- 
mele dreptului internațional.

ARTICOLUL XII

Prezentul tratat, care se în
cheie pe termen nelimitat, in
tră în vigoare în ziua semnă
rii și va fi ratificat conform 
procedurilor în vigoare în 
cele două state.

încheiat la Conakry, la 10 
martie 1974, în două exem
plare, fiecare în limbile ro
mână și franceză, ambele tex
te avind aceeași valabilitate.

lui, ai C.C. al Partidului Da, 
mocrat din Guineea, deputați 
in Adunarea Națională, perso
nalități culturale și științifice, 
conducători ai unor mari în
treprinderi economice, ziariști.

Banchetul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie și cordialitate.

După banchet, a fost prezen
tat un spectacol folcloric.
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